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Nieuw! Philips universeelmeters PM 2410 en 2411 
Eenvoudige bediening, direct afleesbare lineaire schaal 

De nieuwe Philips universeelmeters 
met 38 meetgebieden zijn zeer gevoe¬ 
lig, uiterst nauwkeurig en bijzonder 
goed afleesbaar door de duidelijke 
lineaire schaal. 

Uiterst eenvoudige bediening met 
monoknop, handige zij-aansluiting 
voor de snoeren en stootvaste kunst¬ 
stof behuizing stempelen dit instru¬ 
ment tot de ideale praktische univer¬ 
seel meter. 

Het type PM 2411 bevat behalve een 
beveiliging van de draaispoelmeter 
ook een beveiliging tegen overbe¬ 
lasting van de onderdelen en tegen 
elke verkeerde aansluiting. 

Kenmerkende eigenschappen 

meetgebieden 
gelijkspanning: 
wisselspanning: 

gelijkstroom: 
wisselstroom: 

weerstand: 

frequentiegebied: 

nauwkeurigheid: 

prijs: 

Complete gegevens bij: 

300 mV (v.s.) - 1200 V in 8 stappen 
1,2 V (v.s.) - 1200 Y in 7 stappen 
120 |iA (v.s.) - 3 A in 10 stappen 
120 pA (v.s.) - 3 A in 10 stappen 
0 - 10 MO in 3 stappen; midden- 
schaalwaarden 18 ü - 18000 -180 k O 
30 - 10.000 Hz (voor 1200 V bereik 
tot 5000 Hz) 
gelijkspanning en -stroom ± 1.5% 
wisselspanning en -stroom ± 2,5% 
weerstanden ± 2,5% 

PM 2410: f285.- PM 2411: f325.- 

Philips Bedrijfsapparatuur Neder¬ 
land n.v., Groep Meet- en Regel¬ 
techniek, Eindhoven. Tel. (04900) 
33333, tst. 82808. 

04900-33333 

tsl. 02808 

Philips Bedryfsapparatuur Nederland n.v. 
Groep Meet- en Regeltechniek, Eindhoven. PHILIPS 5 

Elektronische meetapparatuur 



EEN ABONNEMENT OP ELEKTUUR 

VOOR 1967 KOST ELF GULDEN 

Nieuwe abonnees 
ontvangen het decembernummer gratis 
mits het abonnementsgeld ad f 11,- vóór 
21 november a.s. gestort is op gironum¬ 
mer 124 11 00 t.n.v. Elektuur, Geleen. 

Belangrijk 

Een nieuwe geoktrooiieerde in- 
hangband, waarin elk nummer 
direkt na ontvangst kan worden 
aangebracht, beschermt het blad 
en houdt alle nummers bij elkaar. 
De band kost slechts f 1,50, die 
U gelijktijdig met het abonne¬ 
mentsgeld kunt gireren. In dat 
geval gireert U f 12,50 op giro 
1241100. De inhangbanden zul¬ 
len in januari worden verzonden. 

Bent U reeds abonnee? 

Dan verzoeken wij U gevolg te 
geven aan ons verzoek (zie de 
brief, die U ontving of nog zult 
ontvangen) om het abonnements¬ 
geld vooral per giro te betalen 
om ons de grote hoeveelheid 
werk te besparen die door de ver¬ 
zending van kwitanties ontstaat. 

Het maandblad Elektuur verschijnt om¬ 
streeks de eerste van elke maand, behalve 
het gekombineerde juli-augustusnummer, 
dat als halfgeleidergids de tweede helft 
van juli wordt uitgegeven. 

ö) dat u het [jj 
n i n EH2EHB3 Cü 
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GARRARD 
GARRARD vraagt speciale 
aandacht voor de nieuwe pro¬ 
fessionele draaitafel -TRANS- 
CRIPTION UNIT 401 en de 
sublieme platenspeler LAB 80 
Apparatuur van uitzonderlijke 
klasse welke met de reeds 
bekende modellen SP 25 en 
AT 60 nogmaals de kwaliteit 
van dit Engelse topproduct 
onderstrepen. 

SHURE 
Vrijwel alle vergelijkende 
proeven met de SHURE 15° 
MAGNETO DYNAMISCHE 
PICKUP-ELEMENTEN door 
critici gedaan brachten de 
typen V-15 en M-55-E op de 
eerste plaats dank zij de gaaf¬ 
heid van hun klankbeeld. 

RADFORD 
De naam staat borg voor hoge 

kwaliteit: STEREO-VERSTERKERS 

2x15 en 2x25 W in combinatie 

met de BOOKSHELF luidspreker. 

Voor zéér verwende luisteraars. 

SABA- 
TELEWATT 
Het grote nieuws van SABA-TELE 
WATT betreft de TRANSISTOR- 
STEREO VERSTERKER TS 100, de 
compacte luidspreker TL 10 en 
de nieuwe STEREO-BANDRECOR- 
DER met vele mogelijkheden. 

CELESTION 
De Engelse kwaliteitsluidspre- 
ker de DITTON 10. Door de 
kleine afm. (32J/2 x 17x21 
cm) en de hoge output (10 
W.) is deze bijzondere luid¬ 
spreker ideaal voor kleinbe- 
huisd'en met zéér hoge muzi¬ 
kale eisen. 

SANYO 
TRANSISTOR RADIOTOE¬ 
STELLEN met 500 maal op¬ 
laadbare batterijen. 
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Het maandblad Elektuur (nieuwe 
naam voor Elektronikawereld) ver¬ 
schijnt de eerste van elke maand, be¬ 
halve in juli en augustus, waarin één 
dubbelnummer verschijnt, als speciale 
uitgave voor halfgeleiders. 

Uitgave: 
Technipress - Postbus 40 - Geleen. 
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Redaktie: 
Bob W. van der Horst 
Agnes Printhagenstraat 34, Geleen. 

Advertenties: 
L- G. Welsch, Hoofdweg 345, A'dam. 
Tel. 02500-55865, b.g.g. 04494-5899. 

Administratie, Abonnementen 
en Redaktie: 
Postbus 40, Geleen. Tel. 04494-5899. 
Giro 124.11.00 t.n.v. Elektuur, Geleen. 

Bij de foto op het 
omslag: 

Op de voorgrond een 
elektrisch treintje, 

waaraan een groot deel 
van dit nummer gewijd 
is. Op de achtergrond 
de FM-ontvanger met 
„geïntegreerde" mid- 

denfrekwent. 

Bank: 
Algemene Bank Nederland, Geleen. 
Labouchere nv, Amsterdam. 

Administratie België: 
Internationale Pers, 
Cogels Osylei 40, Antwerpen, 
PCR 40.36.72. 

Abonnementen: 
ƒ 10,— per jaar, 150 F voor België. 
Abonnementen voor studenten.en mi¬ 
litairen ƒ 7,50 (aan privé-adres); 
speciale tarieven voor kollektieve 
abonnementen (studiecentra, militaire 
legerplaatsen, bedrijven). 
Buitenland ƒ 12,— per jaar. 

SELEKTUUR: Laserstraaiafbuiging 1109 

Atoombatterijen, Monolytisch geheugen, 
Zonnelaser 1111 

IQ-meten, 400 IC's 1113 

Sinclair Microvision 1115 

Plastic transistoren 1116 

Toepassing operationele versterkers 1117 

Modelspoor 1122 

Pulsgeregelde voeding voor modelspoor 1123 

Meer werkelijkheid in modelspoor 1124 

Universele voeding 11 28 

Universeel schakelingen 1129 

RC-meetbrug 1132 

Wobbelaar 1134 

Een bijzondere FM-ontvanger 1136 

VHF-zendertjes 1141 

Sirene 1143 

Industrie 1145 

De in dit biaci opgenomen schakelingen zijn uitsluitend bestemd 
voor huishoudelijk gebruik (Octrooi wet) Het toepassen van 
schakelingen geschiedt buiten verantwoordelijkheid van de uit¬ 
gever Overneming van artikelen of delen daaruit is toegestaan, 
mits de bron wordt vermeld; de redactie stelt in dat geval prijs 
op toezending van een present-exemplaar. 

Een goede toekomst .... 
is er ook voor u in de elektro-, radio- en televisietechniek. Maar hiervoor 
moet u een erkend vakdiploma bezitten. De wet eist dit, als u zelfstandig 
een bedrijf wilt leiden: het bedrijfsleven vraagt dit voor belangrijke 
functies eveneens. 

DOOR ONZE OPLEIDINGEN 
kunt u snel en zeker het diploma behalen dat u nodig hebt. De opleiding 
is geheel schriftelijk en direct op het examen gericht. 
Ongeregelde vrije tijd is geen bezwaar door onze 

SPECIALE OPLEIDINGSMETHODE 
Hierbij ontvangt u direct de complete leerstof, zodat u zelf uw studie¬ 
tempo kunt bepalen. U werkt met de grootst mogelijke zekerheid van 
slagen door onze examenwaarborg. 

VRAAG INLICHTINGEN 
U ontvangt dan kosteloos onze Gids voor Zelfstudie, Electro, Radio en 
Televisie met overzichten van de exameneisen, de leerstof, proefpagina’s 
uit de lessen en vele andere waardevolle gegevens. Indien u persoonlijke 
vragen hebt, staan in geheel Nederland onze adviseurs tot uw dienst. 

VERENIGDE LEERGANGEN VOOR SCHRIFTELUK ONDERWIJS 

Centrum voor vestigingsopleidingen 

Tuiniaan 157 — Schiedam — Telefoon (0 10)269712 

Welk diploma 

wilt u behalen? 

Transistortechniek 
Electrowinkelier 
Radiodetailhandelaar 
Electrotechnisch Installateur 
Radiotechnisch Installateur 
Televisiedetailhandelaar 
Middenstandsdiploma 
Adspirant VEV. - A en B 
Sterkstroommonteur 
Zwakstroommonteur 
Radiomonteur VEV en NERG 
Radiotechnicus NERG 
Televisiemonteur 
Televisietechnicus 
Electronicamonteur 
Radioamateur/zendvergunning 
Scheepsradiotelefonist 
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BEOCORD 1500 DE LUXE: ontwikkeld voor aanslui¬ 
ting op een bestaande Hi-Fi versterker- of 
radio-installatie met recorder-ingang. Deze re¬ 
corder vult een dergelijke installatie aan, zon¬ 
der deze te verdubbelen. Heeft verder alle op¬ 
name- en weergavemogelijkhqden van de 2000 
de LUXE, ook 2-spoors opname en 2- en 4- 
spoors weergave. 

BEOCORD 2000 DE LUXE: 2-spoors opname, 2- en 
4-spoors weergave; ingeboi^wd 4-kanaals meng¬ 
paneel; dubbele schuifpotentiometers; drie 
snelheden: 4,75, 9,5 en 19 cm/sec.; vermogen 
2x8 watt onvervormd; synchro weergave; 
multiplay; echo; frekwentiebereik 19 cm/sec., 
30-20.000 Hz (plm. 2 dB 40-16.000 Hz). 

In deze recorder zijn alle mogelijkheden aanwezig en 
hij 18 ontworpen als centrale versterker voor een 
komplete muziek-installatie met radio, platenspeler en 
mikrofoon. 

Nadere technische inlichtingen bij uw B & O dealer of bij Acoustical, Postbus 8, 's-Graveland. 
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Dr. Charles Townsend, uitvinder van de laser, waar¬ 

voor hij de nobelprijs ontving, heeft voor 1970 een 

omzet van 4 miljard gulden in lasers voorspeld. Vorig 

jaar was dat al 0,35 miljard en dit jaar zal zeker een 

half miljard gehaald worden. Townsend deed zijn voor¬ 

spelling op de Quantum Electronics Conference in 

Phoenix, Arizona, waar ook een afbuigsysteem werd 

besproken voor lasertelevisie. Het afbuigen van de 

coherende lichtstraal is al op verschillende manieren 

beproefd met draaiende spiegels, elektro-optisch en 

kortgeleden met een fiberoptische afbuiging . Een 

methode om de straal in de laserbron zelf van richting 

te veranderen is door Kohn en Fowler van G.T.E. be- 

Laserstraalafbuiging 

sproken. Het principe berust op het sturen van geluids- 

pulsen door een optische vertragingslijn opgesteld in 

een speciale He-Ne-laser met vier spiegels. De spiegels 

zijn zodanig opgesteld dat een Z-vormige lichtbaan 

ontstaat. Met het systeem zijn tot nu toe ongeveer 15 

punten oplosbaar geprojecteerd, nog laag voor de 

noodzakelijke 500 bij 15 kHz, maar in wetenschappe¬ 

lijke kringen wordt dit geen probleem meer geacht. 

De snelheid en lineariteit van de zwaai waren van hoge 

kwaliteit, waardoor het systeem bij uitstek geschikt 

lijkt voor de horizontale afbuiging in een T.V.-beeld. 

De vertikale afbuiging zou dan met bewegende spiegels 

of met een elektro-optisch systeem kunnen geschieden. 

Het afbuigsysteem bestaat uit (1) de laserbron, bedekt met 

een lap stof, (2) de kwarts vertragingslijn, waar het licht 

aankomt via diffractie door geluidspulsen in 1, (3) reflek- 

terende spiegel, (4) projektiespiegel, (5) polarisator, (6) 

projektielens en (7) foto multiplier. 
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FAVORIET 
met Rondova 5050 en 1 O-platenwisselaar 

Afmetingen 93/36 cm. hoog 70 cm 

^Qondova fTederiand n.v. 

toonaangevend in radiogramofoons 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
RONDOVA NEDERLAND N.V. Zutphen - Postgus 31 - Telefoon 05750-4339 □□□ 

Tilburg: Fabriekstraat 16, tel. 04250-23770 Haarlem: Soendastraat 16, tel. 02500-64274 DDD 
Klazienaveen: Kuipstraat 23, tel. 05913-2601 □□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

PETRA-muzielcmeubel - strak-modeme 

vormgeving, passend in het modern^- en 

klassieke interieur - uitvoering in licht note- 

hout of teak - 4 golfbereiken FM, KG, MG en LG 

PETRA 

f 467.- 



Atoombatterijen 

De IAEA (Internationale Commissie voor Atoom¬ 

energie) te Wenen heeft bekend gemaakt dat er heel 

kleine atoombatterijtjes, zgn. isotoop-generatoren, zijn 

ontwikkeld die in horloges kunnen worden ingebouwd, 

dan wel als regelaars voor de hartslag in het menselijk 

lichaam dienst kunnen doen. Deze kleine krachtbron¬ 

nen variëren in vermogen van 1 tot 100 Watt. De 

„kernenergie-horloges”, waarvan sommige al enkele 

tienduizenden uren tikken, zullen binnenkort in de 

handel worden gebracht tegen een prijs die weinig ho¬ 

ger ligt dan van de huidige veerhorloges. De werking 

van deze isotopen-batterijtjes berust op een koppeling 

tussen een radioactief isotoop en een thermokoppel; 

deze laatste staafjes wekken elektrische energie op wan¬ 

neer het ene einde verwarmd wordt door de uitge¬ 

straalde radio-activiteit terwijl het andere eind op nor¬ 

male omgevingstemperatuur blijft. De aldus geprodu¬ 

ceerde elektriciteit wordt opgeslagen in accumulatoren 

van minuscule omvang, maar die werken als auto- 

accu’s. 

(Ontleend aan de Elektrotechnische ondernemer). 

Monolitische ferrietgeheugens 

Met de invoering van geïntegreerde schakelingen wordt 

het volume niet meer bepaald door de elektronische 

schakeling, maar door de „aanhang”, zoals beeldbui¬ 

zen, luidsprekers, bedieningspanelen en geheugenblok- 

ken. 

Wat betreft het laatste heeft RCA een belangrijke bij¬ 

drage geleverd door de produktie van monolitische 

geheugens. 

De geheugenplaatjes zijn ongeveer 24 x 24 mm; in fi¬ 

guur A zijn twee van die vlakjes opgenomen en in B 

één plaatje; elk geheugenplaatje bevat 4096 „geheugen- 

ringen” met een diameter van elk ongeveer 0,12 mm. 

Het magnetische geheugen is opgebouwd uit lagen van 

6 mm dikte, die één of twee monolitische geheugenge- 

bieden bevatten, een kiesmatrix van geïntegreerde sili- 

ciumdioden en interne verbindingen alsmede aansluit- 

bedrading voor 1,2 mm hart-hart kontakten. Het ge¬ 

hele blok MF 2100 is 110 x 90 x 5 mm groot en heeft 

een capaciteit van 64 woorden x 64 bits. De MF 2102 

heeft de halve capaciteit. 

Volgens de fabrikant wordt door het gebruik van de 

monolitische ferrietplakjes het matjes vlechten over¬ 

bodig, zijn pibolaire uitgangsspanningen beschikbaar en 

is de ruis verwaarloosbaar door de capacitieve koppe¬ 

ling tussen de windingen van de „spoelen”. 

Belangrijk is wel de snelle uit- en inleessnelheid van 

0,2 mikrosekonden. 

American Optical Company 

Zonnelaser 

Zoals bekend mag worden verondersteld, ontleent de 

laser zijn energie aan een sekundaire lichtbron; bij de 

robijnlaser wordt hiertoe vaak een flitsbuis als pomp 

gebruikt. 

In de ruimtevaart wil men vanzelfsprekend het zon¬ 

licht voor de pompenergie benutten. 

De eerste zonnelaser is hiertoe op aarde getest met be¬ 

vredigend resultaat door C. G. Young van de Ameri¬ 

can Optical Cy, Southbridge, Mass. U.S.A. 

Het zonlicht werd daartoe gefocusseerd op het kristal- 

staafje, dat daarmee een continustraal van één watt 

produceerde gedurende enige uren. Deze energie is 

reeds voldoende voor communicatiedoeleinden. 

De lichtstraal ligt nu nog in het infrarode gebied, maar 

huidige ontwikkelingen zijn er reeds op gericht om een 

zichtbare straal te produceren. 

Ook streeft men er naar de gehele laser met zon-ener- 

gie te bedrijven. 

De kristalstaaf was een slanke, 2x/2 cm lange staaf, ge¬ 

noemd ”YAG”, of yttrium-alluminium-garnet. 

Deze YAG-laser was gekoppeld aan een telescoop, die 

de zon volgde op zijn baan. 

Op aarde is mede door de beweging van de lichtbron 

en de volgapparatuur, de zonnelaser te kostbaar, en 

kunnen in plaats van de zon wel goedkopere pomp- 

bronnen worden gevonden. Voor de ruimtevaart lijkt 

het de enige communicatiemethode. 

Dr. Young rapporteerde zijn bevinding in Applied 
Opties, 6 : 933, 1966. 
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UNIEK VOOR ROTTERDAM! 
Op 1 december 1966 openen wij onze verkoopafdeling electronische artikelen 
voor de amateur, zelfbouwer en andere geïnteresseerden. 

Wij zullen U een ruime keus kunnen aanbieden in: 

electronenbuizen 
halfgeleiders 
weerstanden 
condensatoren *. 
bouwdozen 
montagemateriaal 
chassis voor tv- en radio-zelfbouw 
antennemateriaal etc. 

openingsaanbïeding: 
Gedurende de maand december krijgen alle Elektuurlezers 
tegen inlevering van onderstaande bon bij eerste aankoop 
een korting van 10 % op alle artikelen. 
(Ook per postorder). 

VAN DAM electi-onïca 
Snellemanstraat 11 — Rotterdam — Telefoon 010-240812-154786 

(Bij Zwaanshals, bereikbaar met tramlijn 10, 11, 14, 15 en 22). 

BON: Goed voor 10% bij eerste aankoop gedurende de maand december 1966. 

Naam . 

Adres . 

Woonplaats . 



5 x ware grootte 

400 IC’s. 

We hebben in ons oktobernummer al 
genoeg illustraties betreffende integrated 
circuits opgenomen, maar juist deze foto 
van Ferranti Ltd laat zeer fraai zien hoe 
op een schijfje van 24 mm diameter 
vierhonderd zelfstandige circuits zijn 
aangebracht. 
De foto is dan 5 x ware grootte, waar¬ 
uit weer kan worden berekend, dat elke 
schakeling met drie transistoren, vier 
weerstanden en zes dioden op een opper¬ 
vlak van 1 vierkante millimeter is on¬ 
dergebracht. Als de schakeling na de 
vervaardiging in zijn behuizing wordt 
aangebracht is zijn verhouding die van 
een pakje sigaretten ten opzichte van 
een normale tafel, waarbij de bedrading 
naar de 14 uitgangspennen zo dik is als 
een elektriciteitsbuis en dat voor een 
pakje sigaretten. 

IQ meten 

Niet voor niets noemen de Engelsen het een brain-wave 

als iemand plotseling op een heldere gedachte komt. 

Er gebeurt dan iets in het brein, dat met (elektrische) 

golven te maken heeft. De gedachte hoeft niet eens zo 

helder te zijn om elektrische impulsen op te wekken. 

Aan de universiteit van Ottawa hebben de psychologen 

J. P. Ertl en W. F. Barry van deze elektrische werk¬ 

zaamheid (die meetbaar is) gebruik gemaakt om het IQ 

te bepalen. 

Een IQ (intelligentie-quotiënt) wordt tot dusver opge¬ 

maakt uit een serie psychologische tests, die tijd vragen 

en ook nog behoorlijk opgesteld moeten worden zodat 

toevallige resultaten tegen elkaar zullen wegvallen. 

De groep in Ottawa gaat uit van de stelling, dat er 

een verband bestaat tussen algemene intelligentie en de 

snelheid waarmee de hersenen reageren op prikkels van 

buiten. Hun techniek is een lamp in bepaald tempo te 

laten aan- en uitflitsen voor de ogen van iemand die 

getest moet worden, waarbij gemeten wordt hoe snel de 

hersenen reageren op deze prikkels. 

De methode, zo geven de onderzoekers toe, levert geen 

fijne nuances op, maar ze laat toe te onderscheiden in 

hoge, gemiddelde en lage intelligentieniveaus. Zolang 

men althans denkt aan een algemeen intelligentiepeil en 

niet vraagt naar speciale vaardigheden. 

Omdat dit een snelle wijze van onderzoek is zou zij 

volgens de onderzoekers geschikt zijn voor massale 

tests, waarbij het niet gaat om sterk toegespitste uit¬ 

slagen. Bovendien is de methode „cultuurvrij”, waar¬ 

mee wordt bedoeld dat men zijn testmiddelen niet 

hoeft aan te passen aan de maatschappelijke patronen 

van een bepaalde groep. 
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HOE KUNNEN UFAYEm-PRODUKTEN.OMERUUAKS TOPMERK 
M NEDERLAND TOCH NOG 20 VOORDELIG ZUN ? ? 
OMWiï DE OMZET WN HET UUWfETTE-CONCERN WERKELIJK 
GIGANTISCH GROOT IS!! 
4 voorbeelden van laaggeprijsde hooggeprezen LAFAYETTE produkten: 

Lafayette Magnetisch geluidsband 
Acetaat Standardplay 
Acetaat Longplay 

Polyesther Doubleplay 

Voorgerekt Polyesther 
(doubleplay) 

18 cm spoel 365 m band 
8 cm spoel 61 m band 

13 cm spoel 275 m band 
15 cm spoel 365 m band 
18 cm spoel 540 m band 
13 cm spoel 365 m band 
15 cm spoel 540 m band 
18 cm spoel 730 m band 

8 cm spoel 90 m band 
18 cm spoel 730 m band 

f 9,— 
f 2,60 
f 7,20 
f 9,90 
f 11,10 
f 9.99 
f 16,50 
f 17,60 
f 4,90 
f 22,50 

Lafayette LT-325 AM/FM Stereoafstemmer met 

ingebouwde decoder 
M buizen, 20 funkties, multiplex FM stereo, FM mono en mid¬ 
dengolf ontvanger met automatische stereomonitor, stereo waar- 
schuv'ingstoon, 3-gangs afstem-condensator, HF versterker. 
Frequ- ntiebereik ; FM en FM stereo 15-15.000 Hz ± 1 dB. FM 
sterec kanaalscheiding : beter dan 38 dB bij 400 Hz. Harmonische 
vervorming : FM en FM stereo minder dan 1% bij 400 Hz. Mul¬ 
tiplex ruisfilter: -7 dB bij 10 KHz. Spiegel-frequentieonderdruk- 
king: beter dan 50 dB. Afstemgevoeligheid : FM 2 uV voor 20 
dB S/N, uitschakelbare AFC. Buizenbezetting: 6BE6, 3 x 6BA6, 
3 x 6AU6, EM84, 6AV6, 6BL8/ECF80, 2x 6AQ8/ECC85, 
12AX7/ECC83, 6X4 èn 9 dioden. Kast: 37,5 x 12,5 x 24 cm„ 
bruin metaal met modern aluminium front; ƒ 548, 

in dezelfde stijl als de Lafayette versterker LA-224B 

Lafayette LA-224 |B 2 x 15 W Stereo versterker 
Met concentrische bas en hoge tonen knoppen voor ieder kanaal; 
concentrische volume en balans knop, faseschakelaar, rumble 
filter. 
Technische gegevens: 
Frequentiebereik ; 25 - 25.000 Hz ± 1, 5 db bij I W. 
Vervorming : minder dan 1, 25 % bij 15 W, 

" 1000 Hz; 0,25% bij 1 W, 1000 Hz. 
magn. p. u. 5,5 mV; kristal p.u. 0,6 V. Brom 
en ruisniveau -56 db bij magn. p. u. - 75 bij 
afstemmer. Toonregelaars ±11 db. 
2 x Aux, 2x tuner, 2x tal, 2x magn. p. u. 
2 x 8 en 16 ohm luidsprekers en dubbele 
bandrecorder uitgang. 

Buizenbezetting ; 5 x 12AX7 - 4 x 6BQ5 -lx 5AR4. 
Afmetingen : 13x35x21,5 cm 
Kast : bruin metaal met mat goud front.. ƒ 325,— 

Gevoeligheid 

Ingangen 
Uitgangen 

Lafayette HA-230 Communicatie-ontvanger 
Hoogwaardige korte- en middengolfontvanger voor telegrafe, 
toontelegrafe, dubbelzijband telefonie en enkelzijband telefonie. 
Ruime, fijn gecalibreerde bandspreiding voor de amateurbanden 
in frequentiegebied 3,5 MHz - 28 MHz. Q-vermenigvuldiger. 
Ontvangstbereik: 540 - 1605 KHz, 1,6 - 4,8 MHz, 4,8 -14,5 MHz, 
10,5 - 30 MHz. Middenfrequentie: 455KHz. Gevoeligheid : 1.0 uV 
bij S/N = 20 dB (10 MHz.). Selectiviteit: variabel -93 dB - -60dB. 
LF.-uitgangsvermogen 1,5 W. L.F.-uitgangsimpedantie: 4 ohm/ 
8 ohm. Buizenbezetting : 3 x 6BA6, 2 x 6BE6, 2 x 6AV6, 1 x 6AQ5, 
1 x 5Y3. Kast: 38 x 25 x 18 cm, moderne vormgeving. 

f 498,- 

Deze en andere Lafayette - produkten worden in Nederland geïmporteerd door: £ 

N. V. Borsumij Wehry 
Den Haag 

Verkoop uitsluitend vin de handel 
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elektuur 
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Redaktie: Bob W. van der Horst 

SINCLAIR 

Sinclair Radionics is een vreemde loot aan de electro- 

nica-stam. Deze engelse firma maakte vorig jaar furore 

met de PDM-versterker, verkoopt thans bouwsets voor 

miniatuur FM-ontvangers met grote gevoeligheid en 

verwekte op de laatste radioshow sensatie door de 

presentatie van een micro-TV-ontvanger met een 5 cm 

beeldscherm en een gewicht van iets meer dan een half 

pond. 

De afmetingen van de gehele ontvanger zijn 4^ x 7 x 

12 cm. De microvision bevat 30 transistoren en zes 

gewone penlight batterijen, die met een dc-dc-converter 

tot een gestabiliseerde 4 volt omlaaggebracht worden. 

Het totale verbruik is 450 mW inclusief het verbruik 

van de „beeldbuis” (aanhalingstekens in verband met 

het formaat) en de versterker. 

De tuner is o.a. door permeabiliteitsafstemming (vaste 

condensator en variabele spoel) sterk geminiaturiseerd. 

Hij bevat twee transistoren en is afstembaar van kanaal 

1 tot 13. Beeld- en geluidsontvanger zijn nogal onge¬ 

bruikelijk geschakeld ter wille van een zo laag mogelijk 

stroomverbruik. 

De luidspreker is speciaal voor de microvision ontwik¬ 

keld en is piëzo-elektrisch (kristal) en meet 50 mm 

rond en 6 mm dik. Het voordeel van de kristalluid- 

i 

november 1966 

MICROVISION 

spreker is het hoge rendement, laag gewicht en de af¬ 

wezigheid van magnetische velden. 

De luidspreker wordt gestuurd door een transformator- 

loze balanstrap met twee siliciumtransistoren, die op 

80 volt werken. De ruststroom van deze eindtrap is 

slechts 80 micro-ampère. 

Hart van de ontvanger is de beeldbuis met een recht¬ 

hoekig beeldscherm van 3x4 cm een 70 graden af- 

buighoek en een totale lengte van iets meer dan 7 cm. 

Deze 7 cm werden bereikt door de dunste hals die ooit 

voor een beeldbuis werd gekozen, n.1. 6 mm. 

Daardoor is een belangrijk kleinere afbuigstroom nodig. 

Nog opmerkelijker is de energie die de gloeidraad op¬ 

neemt, namelijk 100 mW. 

Een schema is nog niet vrijgegeven; wel is bekend ge¬ 

maakt, dat de beeldtijdbasis en lijntijdbasis een klasse 

B-balanseindtrap hebben zonder de gebruikelijke trans¬ 

formatoren, die de helft van de benodigde energie op¬ 

nemen. 

Een multivibrator neemt de plaats in van de gebrui¬ 

kelijke blokkeeroscillatortrafo. 

De hoogspanning voor de buis wordt op de normale 

manier verkregen uit de lijnterugslag. 

Een bijzondere ontvanger . . . 
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PLASTIC 

Transistoren in een plastic 

SILECT 
huis hebben voor- en nadelen. 

TAB - PAC 

De laatste tijd wordt door verschillende fabrikanten de 

plastic behuizing voor nieuwe typen transistoren aan- 

gekondigd. Vooral Texas Instruments heeft een uitge¬ 

breide „plasticproduktie”. 

Halfgeleiders die in dit opzicht al grotere bekendheid 

hebben zijn de SL 100 en SL 300 van NSC (Mulder 

Hardenberg), de TIP 14 en TIP 24 (nieuwe 10 en 20 

watts powers van Texas Instruments) en de C 106- 

thyristorserie van General Electric (Mijnssen & Co.). 

Een van de belangrijkste eigenschappen van de plastic 

behuizing is de lage prijs. Als de fabrikant het heeft 

over een economische serie, dan is het 10 tegen 1 een 

epoxy-transistor. 

Daarnaast kunnen als voordeel genoemd worden de 

elektrische isolatie en de temperatuur isolatie. 

Het plastic huis kan rustig met de bedrading in aan¬ 

raking komen zonder dat het kwaad kan. De tempera- 

tuurisolatie is er zonder meer, omdat plastic geen 

warmtegeleider van betekenis is. De transistor is dus 

minder afhankelijk van uitwendige temperatuurvaria- 

ties. Maar toch zit hier het knelpunt: er kan wel geen 

warmte in, maar ze kan er ook niet uit, zodat het 

grootste deel van de warmtedissipatie via het basiskris¬ 

tal en de uitvoerdraden moet worden uitgevoerd. 

Dat men koelvinnen verkoopt voor epoxytransistoren 

is natuurlijk onzin, omdat die nauwelijks enige zin heb¬ 

ben. Wel is de nieuwe trend in powertransistoren en 

thyristoren belangrijk, omdat deze zijn toegerust met 

een extra koelaansluiting, meestal tevens voor bevesti¬ 

ging van de behuizing. De collector is met de TAB ver¬ 

bonden zodat bijvoorbeeld de TIP 24 een vermogen 

van 10 watt (in klasse B-balans 20 watt) kan leveren 

voor ongeveer 5 gulden). 

Deze Tip 24 heeft een zeer lage verzadigingsspanning 

(ongeveer 0,3 volt bij 1,5 A), een bêtalineariteit over 

een breed stroomgebied (hfe = 50 bij 50 mA en 50 

bij 1,5 Ampère met een piek van 66 bij 300 mA). 

Door de lage verzadigingsspanning heeft deze NPN- 

silicium planartransistor een groot rendement in de 

schakeling met weinig vermogensverlies. De vlakke 

bêtakarakteristiek maakt hem zeer geschikt voor LF- 

versterkers. Door de geringe warmte-afvoer is de 

TIP 24 zonder koeling slechts tot 2 watt te gebruiken, 

maar met de koelaansluiting op een 160 cm2 koelplaat 

is het genoemde vermogen bereikbaar. Essentieel bij 

deze plastic-behuizing is lage prijs, maar een aantal 

voordelen zijn de gemakkelijke montage (zelftappend 

boutje) en de goede elektrische isolatie. 

Van de SL 100 en SL 300 drukken wij hierbij de karak¬ 

teristieke gegevens af. 

SL100 

UHF TRANSISTOR 

Silicon Epitaxial Transistor for UHF 

Amplifier and Oscillator applications 

APPLICATIONS 

This device is specifically designed 

for ultra-high frequency oscillator and 

amplifier applications. 

MAXIMUM RATINGS 

CHARACTEMSTIC 

Collector-Base Voltage 

Coilector-Emitter Voltage 

Emitter-Base Voltage 

Total Dissipation at 25°C Case Temperature 

at 2S°C Ambient Temperature 

Operating Junction Temperature 

Storage Temperature 

MECHANICAL OUTLINE 

SYMBOL RATING UNIT 

VCBO 30 Volts 

VCE0 12 Volts 

VEB0 2.0 Volts 

Pd 0.5 Watt 

Pd 0.2 Watt 

Tj 150 °C 

T,tg -55 to +150 °c 

DESIGN CHARACTERISTICS AT 25°C (Except as Noted) 

SYMBOL PARAMETER TEST CONDITIONS MIN. TYP. MAX. 

ICBO Collector Cutoff Current VCB “ 15V. IE = 0 0.5 

Vcb - 15V, 65°C,Ie = 0 5.0 

bvcbo Collector-Base Breakdown Voltage IC 1.0/iA, Ie = 0 30 

bvebo Emitter-Base Breakdown Voltage lc lOfiA, lc = 0 3 

bvceo Oollector-Emitter Voltage IC 3mA 15 

hFE DC Current Gain VCE ■- 1.0V, lc - 3.0mA 20 50 

VCE(sat) Collector-Emitter Saturation Voltage IC - lOmA, Ib - l.OmA 0.6 

Cob Output Capacitance vcb iov, ie - o, t = uokc 1.7 

VCB = 0. f 140kc, l£ 0 3.0 

Cjb Input Capacitance Veb 0.5V, lc - 0, f = lmc 2.0 

hfe Smali Signal Current Gain lc 4.0mA, VCE ; 10V, f = lOOrric 6.0 

Ge Available Power Gain (Neutralized) lc 6.0mA, Vcb = 12V. f = 200mc 
RG Rl soft 

12 

NF Noise Figute lc l.OmA, VCE 6.0V, f = 60mc 
Re. -- 400ft 

4 

UNITS 

f* 
f* 

V 

V 

pf 
pf 

pf 

SL300 

NPN Low Level 

High Gain 

Transistors 

GEM 

APPLICATIONS 

These transistors are designed for 

small signal general purpose applica¬ 

tions where the low leakage currents 

and inherent stabilityof Silicon devices 

are required. 

MAXIMUM RATINGS 
Total Device Dissipation, 25°C Free Air 250mW 

Operating and/or Storage Temperature -55 to +I50°C 

DESIGN CHARACTERISTICS AT 25°C(ExcePt as Noted) 

SYMBOL PARAMETER TEST CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNITS 

BVcbo Collector-Base Breakdown Voltage IC ==■ lOOfiA. Ie = 0 30 V 

bvceo Collector-Emitter Breakdown Voltage IC = ImA, Ib 0 25 V 

bvebo Emitter-Base Breakdown Voltage IE 10/(A, lc 0 6 V 

'CBO Collector Leakage Current vcb ■- 25v ' 1.0 50 nA 

1EBO Emitter-Base Leakage Current veb sv 1.0 50 nA 

hFE Static Fotward Current Transfer Ratio lc " lOOfiA, VCE -= 5V 100 

hFE Static Forward Current Transfer Ratio IC ImA, VCE = 5V 150 600 

VCE(sat) Collector Saturation Voltage IC ImA, Ib O.lmA .1 .35 V 

VBE(sat> Base-Emitter Saturation Voltage !C -■ ImA, Ib O.lmA .6 .8 V 

Cob Collector Capacitance VCB 5V 4 6 pf 

hfe High Ftequency Current Gain IC ImA, Vce - 5V, f 20mc 2 



4-24 

Dit artikel zal beslist niet de toepassing van de ope¬ 
rationele versterker (O.V.) uitputtend behandelen. 
Dit is ten ene male onmogelijk; wel zal worden ge¬ 
tracht een nader inzicht te verschaffen in de toe¬ 
passing van deze versterkers. Behandeld zullen 
worden: impedantie-omvormers, D.C.-versterkers, 
A.C.-versterkers en oscillatoren. In ons vorig arti¬ 
kel in het oktobernummer werd opgemerkt, dat 
men bij het afregelen al bemerkt dat de O.V. zon¬ 
der tegenkoppeling onbruikbaar is. Dit is geen 
wonder wanneer men bedenkt, dat bij een verster¬ 
king van een half miljoen maal de minste versto¬ 

/ 

U ( 

E 
o_ 

l® y 

ring van de voedingsspanning of temperatuurwisse¬ 
ling al voldoende is om de versterker volledig uit 
te sturen. Bij de afregeling van de versterker wordt 
deze al tegengekoppeld en dan blijkt dat hij al zeer 
mak is geworden terwijl de instabiliteit niet groter 
meer is dan enkele millivolts of onderdelen daar¬ 
van. Voor het gemak stellen we de versterker voor 
door een driehoek (zie fig. 1) en laten in het ver¬ 
volg ook de voeding weg zodat- het schema beter 
te lezen is. Ook wordt de in fig. 1 aangegeven aan¬ 
sluiting no. 13 weggelaten. Bij alle schakelingen die 
zodanig zijn dat één der inputs van de versterker 
aan aarde komt, wordt deze aangesloten bij punt 
13. Uiteindelijk blijven dan nog 3 aansluitingen 
over: de output, de omgekeerde input of inverting 
input, waarbij het ingestuurde signaal 180 graden 
verschoven is met het signaal aan de output en de 
niet omgekeerde input of non-inverting input, 
waarbij in- en uitgangssignaal wel in fase zijn. In 
fig. 2 is een der belangrijkste toepassingen weerge¬ 
geven van de O.V., namelijk de spanningsvolger of 
impedantietransformator. Hierbij is de versterker 
volledig tegengekoppeld. Het resultaat hiervan is, 
dat de ingestuurde spanning via de uitgang aan de 
non-inverting input wordt toegevoerd en vervol¬ 
gens weer aan de uitgang komt. Volgens de wet 
van Kirchoff is dan E + E1 = Eo. Wanneer V de 
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versterking is dan kunnen we daarvan zeggen, dat 
deze zeer groot is en ^ nadert. Per definitie is Eo = 
-E1 x V of E1 = -Eo/V. Gesubstitueerd geeft dit 
E - Eo/V — Eo. We stelden reeds dat V = , dan 
is Eo/^ = o of E - o = Eo. E - Eo, m.a.w. het sig¬ 
naal aan de ingang is even groot als aan de uitgang. 
Maar er is wel iets bijzonders aan de hand, n.1. met 
de ingangsimpedantie. Weer volgens de wet. van 
Kirchoff is de som van de stromen nul, en bij een 
versterker van 02 zou de ingangsimpedantie weer 
gelijk ss zijn. Jammer genoeg is de versterking niet 
ss, dus is ook de ingangsimpedantie dit niet maar 
kleiner. Afhankelijk van de afregeling van de ver¬ 
sterker zal de ingangsimpedantie groter zijn dan 
2.109 ohm, terwijl de uitgangsimpedantie zeer laag 
is. In de praktijk wordt van deze schakeling zeer 
veel gebruik gemaakt, wanneer men te doen heeft 
met hoogohmige opnemers of van objekten welke 
niet belast mogen worden. Deze schakeling maakt 
het mogelijk om Weston normaal elementen te ge¬ 
bruiken als spanningsbron, zonder enig gevaar voor 

beschadiging (fig. 3). 
Deze spanning kan ook nog worden vermenigvul¬ 
digd. Hiertoe wordt de inverting input niet direct 
op de output aangesloten maar via een spannings- 
deler aan aarde (fig. 4). De verhouding van de 
weerstanden is dan rechtevenredig met de uitgaan¬ 
de spanning. Wel moet worden gewaarschuwd voor 
een te hoge vermenigvuldigingsfaktor, daar de in¬ 
gangsimpedantie in de praktijk iets zal afnemen, 
zodat bij voorkeur niet hoger moet worden gegaan 
dan 10 maal. Een betere oplossing hiervoor geeft 
fig. 5. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 

Dl Ü7 
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Speciale Elekluur - service! 

Inhangbanden voor Elektuur 
Geen extra bindkosten 

Direkt voor gebruik gereed 

Leverbaar eind januari 

Fraaie zwarte banden met witte bedrukking met speciaal inhangsysteem (oktrooi 

aangevraagd) tegen een uiterst lage prijs van f 1,50 voor abonnees, tegelijk met de 

betaling van het abonnementsgeld te voldoen. 

Zij die Elektuur in de radiodetailhandel kopen kunnen de band daar verkrijgen voor f 2,25. 

Maak nu het abonnementsgeld over met extra f 1,50, dus f 12,50 op giro 12411 00, 

dan ontvangt U Elektuur maandelijks en in januari de handige inbindband. 
Extra banden van vorige jaargangen kosten f 2,25. 
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tweede versterker de z.g. inverting versterker, 
waarvan al bekend is dat het in- en uitgangssignaal 
180° in fase gedraaid zijn. De versterking van deze 
schakelingen is weer rechtevenredig met de ver¬ 
houding van R2 en Rl, terwijl de ingangsimpedan- 
tie gelijk zal zijn aan Rl. Als voordeel kan nog 
worden vermeld, dat de frekwentiekarakteristiek 
beter wordt. Bij gebruik van bepaalde typen ,,inte- 
grated circuit”-versterkers zullen deze tot meer 
dan 100 MC bruikbaar zijn. Veel gebruik wordt 
gemaakt van een variant op deze schakeling afge- 
beeld in fig. 6. Dit is een z.g. optelversterker waar¬ 
bij Eo — -R2/R1 (El + E2 -f E3 + ...Ex). Aftrek¬ 

ken met de O.V. is uiteraard ook mogelijk en kan 
worden bereikt met de schakeling van fig. 6, waar¬ 
bij Eo = -R2/R1 (E2 - El). Een andere variatie 
van de optelversterker is die, waarbij via een kop- 
pelcondensator een wisselspanning wordt toege¬ 
voerd (zie fig. 7). 

Ook hier is Eo — -R2/R1 (E2 - El) en de ingangs- 
impedantie is weer gelijk aan Rl. 
Voor een versterker met een zeer hoge verster- 
kingsfactor en hoge ingangsimpedantie wordt veel 
de schakeling van fig. 8 toegepast. Hier zijn in- en 
uitgangssignaal weer in fase terwijl ook de verster¬ 
king kan worden geregeld met een weerstand Rp. 
Bij een Rp van 0 ohm is de versterking nagenoeg 
gelijk aan de ”open loop”-versterking, terwijl de 
versterking afneemt als Rp groter wordt b.v. 

10k. Dan is Eo — (R2 + Rp6)/Rp of 
Eo = 90k 4- 10k/10k; Eo = 10E. 

Fig. 9 geeft de schakeling voor een selektieve ver¬ 
sterker. De bijzonderheid hiervan is, dat één fre- 
kwentie versterkt wordt en andere signalen als 
brom, ruis en andere frekwenties zeer sterk onder¬ 
drukt worden. De hier gebezigde filter is een z.g. 
dubbel T filter, waarvan de frekwentie kan wor¬ 
den berekend volgens de resonantieformule f = 
1/2jtR.C. 

Deze formule gaat in deze vorm alleen op wan¬ 
neer, zoals afgebeeld, gebruik wordt gemaakt van 
een symmetrisch filter, wat in de praktijk ook het 
meeste voorkomt. De weerstand Rp dient voor het 
instellen van de versterking, maar kan ook worden 
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weggelaten. De werking van deze versterker berust 
op het feit dat de dubbel T filter een zeer hoge 
impedantie vormt voor de gewenste frekwentie. 
Bedenken we dan, dat de versterking afhankelijk is 
van de verhouding R2 :R1, waarin R2 nagenoeg 
gelijk is aan oo, dan zal de versterking voor deze 
frekwentie ook zeer hoog zijn en de open loop 

versterking naderen. 
Praktijk voorbeeld: gewenste frekwentie 400 Hz, 
O) = 2jt, f = 2500. Stel R op 100k, dan is 1/2 
R = 50k. C = 1/lOR of in picofarad C = 

1012/2,5.103.105 = 1072,5 = 4000 pF. 
Een heel bijzondere toepassing van de O.Y. is de 
logarithmische versterker, waarbij listig gebruik ge¬ 
maakt wordt van de eigenschap dat er bij dioden 
en transistoren bij zeer kleine stromen, een loga- 
rithmisch verband bestaat tussen de aangelegde 
spanning en de er door heen gaande stroom. Er 
wordt dus eigenlijk een logarithmische weerstand 
gevormd zodat volgens voorgaande berekeningen 
Eo = logEo/Rl. In de praktijk zijn veel voorbeel¬ 
den waarbij een logarithmische versterker goede 
diensten kan verrichten; alleen al licht- en geluids- 
metingen worden meestal in logarithmische schalen 
uitgezet. Een ander aantrekkelijk voorbeeld van 
toepassing is de wisselspanningsvoltmeter zoals af- 
gebeeld in fig. 12. De stroom door de meter is 
hierbij afhankelijk van de aangelegde spanning en 
voldoet aan de wet van Ohm. R-verzwakker — 
E/Imeter. Van een O.V. kan een zeer goede R.C.- 
oscillator worden gebouwd. De frekwentie is weer 
afhankelijk van de reeds voornoemde resonantie- 
formule f = l/2jtR.C. De stabiliteit van de fre¬ 
kwentie is beter dan l°/oo. De amplitude is afhan¬ 
kelijk van de verhouding van Ra en Rb en door 
variatie is deze instelbaar. Bij een voedingsspanning 
van 2 x 24 volt is de maximale onvervormde uit¬ 
gaande spanning 8 volt p.p. De frekwentie is enigs- 

1120 



zins nastelbaar door de weerstand 1/2R iets te wij¬ 
zigen. Een astabiele multivibrator is afgebeeld in 
fig» 14. Weliswaar een zeer dure oplossing voor 
zo’n eenvoudig probleem, maar om snel even een 
proefschakeling op te zetten uitstekend bruikbaar. 
De frekwentie is afhankelijk van de waarden van 
R en C, terwijl de schakeling aan de ingang ge¬ 
synchroniseerd kan worden. Om ’n driehoekspan- 
ningsgenerator te bouwen moet men van goede 
huizen komen, maar met een O.V. is dit zeer een¬ 
voudig. Daartoe maken we gebruik van een inte¬ 
grator schakeling zoals weergegeven in fig. 15, 
waar een condensator als tegenkoppelelement 
wordt gebruikt. Op de wiskundige achtergrond die 
hier in schuil gaat willen wij niet te diep ingaan, 
alleen het eindresultaat wordt hier vermeld: 
Eo — -1/R.C.eat. 

In goed hollands komt het hier op neer, dat wan¬ 
neer we uitgaan van de rusttoestand dan is E = 
0 en Eo = 0. Wordt aan de ingang van dit sys¬ 
teem gedurende een zekere tijd een konstante posi¬ 
tieve spanning aangelegd, dan zal afhankelijk van 
de grootte van R en C een langzaam toenemende 
negatieve spanning Eo ontstaan. Wordt de span¬ 
ning aan de ingang omgepoold, dan zal deze -Eo 
afnemen en bij langere tijd door nul gaan en posi¬ 
tief worden. Leggen we aan de schakeling van fig. 
16 een vierkantsgolf aan, dan ontstaat aan de uit¬ 
gang een triangel. Met de potentiometer kunnen 
de flanken van deze driehoek precies worden recht 
getrokken, terwijl beide weerstanden er voor zor¬ 
gen dat wanneer de aangelegde spanning niet sym¬ 
metrisch t.o.v. aarde is, de versterker niet naar één 
zijde wordt uitgestuurd. Met de O.V. kan ook een 
zaagtand worden vervaardigd. Fig. 17 geeft hier¬ 
van de schakeling waarin weer een transistor is op¬ 
genomen maar nu als schakelaar, welke door de 
aangelegde vierkantsgoff wordt bediend terwijl R 
en C de looptijd van de zaagtand bepalen. Door 
keuze van de condensator kan de looptijd van de 
zaagtand met R worden fijngeregeld. 
Voorbeeld: C = 2 pF, R = 0 ohm tijd 1,5 sec. 
C — 400 pF, R = 0 ohm tijd 4,5 min. Beschikken 
we eenmaal over een zaagtand, dan is de weg open 
naar elke willekeurige funktie die maar te beden¬ 
ken valt. De schakeling van fig. 18 maakt het ons 
mogelijk om logarithmische, kwadratische of sinus¬ 
spanningen op te wekken. Hier worden dioden ge¬ 
bruikt welke via de instelpotentiometers een voor- 
spanning krijgen. Door de kromming van deze 
dioden die afhankelijk van de aangelegde voor- 
spanning ontstaat wordt een kromme gevormd. 
Hoe meer van deze dioden worden toegepast, hoe 
nauwkeuriger het verloop van de gewenste krom¬ 
me zal zijn. Als minimum moet een aantal van ten 
minste tien dioden worden toegepast. De afregeling 
vergt weliswaar zeer veel tijd maar het resultaat is 
alleszins de moeite waard. 

Geraadpleegde literatuur: Handbook of Oper. 
Amp. Applications Burr Brown. Philbrick Appli¬ 
cation Manual. Elektronik no 7 - 1966. en no 8 - 
1966. Anal. Chemistry 35 - no 12 - 1963, pag. 
1770-1793. 
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models 

4 * 

poor 
Een van de grootste nadelen van ge¬ 

lijkstroom modelspoor (alle merken, 

behalve Markim) is wel de miserabele 

voeding. De meest kostbare model¬ 

spoorbaan is toegerust met een trafo 

een gelijkrichter en in serie met de 

motor een variabele draadweerstand. 

Goed het is goedkoop, maar de trein 

start met een schok en stopt abrupt, 

hoe zorgvuldig de bedieningsknop 

ook gehanteerd wordt. De oorzaak 

zit hem in het feit, dat de start- 

stroom groter is dan de stroom be¬ 

nodigd voor het draaien. De start- 

stroom ligt in de buurt van 1 am¬ 

père, de bedrijfsstroom bij 200 mA. 

Bekijkt men figuur la, dan is daarin 

de waarde van RV ongeveer 8 ohm 

als de motor begint te lopen, 1 am¬ 

père trekt en 4 volt voor de motor 

overblijven. Zodra de motor echter 

Fig. 1) Golfstroom van de bekende 

regeltrafo voor modelspoor, een pul¬ 

serende gelijkstroom, die de lokomo- 

tief pas laat starten bij een spanning 

rondom 4 volt, maar dan ook met 

een schok. 
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begint te draaien zal de stroom alras 

afnemen tot 200 mA, zodat nog 

maar 1,6 volt over de weerstand staat 

en 10,4 volt aan de motor wordt 

toegevoerd. Dit resulteert in een snel 

optrekken, terwijl de realiteit een 

zeer langzame start gebiedt. Nog 

zo’n onnatuurlijk gedrag gebeurt bij 

het beklimmen van een helling, dus 

bij een grotere belasting van de 

motor. De trein klimt dan wel goed, 

maar de spanning over de motor is 

door de grotere spanningsval over 

de weerstand gezakt; zodra de trein 

aan de top is en de belasting ver¬ 

dwijnt, zakt de stroom weer tot 

200 mA en de trein krijgt plotseling 

een grotere snelheid. De regeling met die met proportionele regeling waar- maar de PDM-methode lokt ons per- 

de weerstand is een miserabele, om- voor een aantal methoden bestaan. soonlijk het meest, omdat de voeding 

dat de energie verdeeld wordt tus- We zullen er twee bij de kop nemen, ook als regelbare voeding voor ande- 

sen de motor en die weerstand, n.1. de methode van het mengen van re doeleinden geschikt is. In figuur 

waardoor tevens het rendement van een gelijkspanningskomponent met 2a is de pulsvorm weergegeven voor 

de voeding kleiner wordt: de ener- een pulssignaal en een pulsduurge- de voeding volgens figuur 4 die in 

gie in de weerstand dient alleen ter moduleerde regeling. Ze hebben een multivibrator wordt opgewekt, 

verwarming. De ideale voeding is beiden hun specifieke voordelen, Figuur 2b toont de gelijkspannings- 

PULSREGELENDE MODELSPOORVOEDING 

Fig. 2a) Zodra de spanning is inge¬ 

schakeld zullen de pulsen uit de 

voeding volgens fig. 4 direkt tot de 

maximum spanning stijgen. 

Fig. 2b) De potmeter RVI2 regelt de 

gelijkspanning tussen 3 en 12 volt 

waarna fig. 2c) via de mengtrap in 

de eindtransistor het gekombineerde 

signaal ontstaat, waarin als de volu¬ 

meregelaar geheel openstaat de pul¬ 

sen niet meer aanwezig zijn. 
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Fig. 3) De PDM-voeding levert bij de 

potmeter geheel naar links gedraaid 

geen pulsen (a), maar zodra de RVI 

even wordt opengedraaid zullen 

naaldpulsen verschijnen, die bij een 

verder naar rechts draaien steeds 

breder worden. Bij (b) staat de rege¬ 

laar in de middenstand en bij geheel 

opengedraaide stand is geen sprake 

meer van pulsen, maar van volledige 

geleiding. 

kurve van de regelaar (spannings- 

deler met emittervolgers Q7 en Q8). 

Figuur 2c toont de gekombineerde 

spanningskurve bij het bedienen van 

de regelaar. Reeds bij de start (aan 

de regelaar is een schakelaar verbon¬ 

den, die in de nulstand de pulsen uit 

de uitgang houden) treden direkt 12 

volts pulsen op, die verdwijnen als 

de spanning opgevoerd wordt. Van 

andere struktuur is de pulsduurmo- 

dulator, waarvan figuur 3a de span- 

nmgsvorm zonder sturing toont, 3b 

en 3c de golfvorm bij langzame en 

halve snelheid (vergelijk de start- 

toestand met pulsen in figuur 2a) en 

figuur 3d de spanning bij volle snel¬ 

heid. De PDM-voeding bestaat uit 

een multivib, waarvan de twee delen, 

wat de schakelduur betreft ten op¬ 

zichte van elkaar variabel zijn met 

RVI. De regeling is zodanig dat in 

de middenstand Q1 en Q2 evenlang 

geleiden, (toestand 3c). In de beide 

uiterste standen van RVI ontstaan 

de golfvormen volgens figuur 3a en 

3d. Het voordeel van de PDM-voe¬ 

ding is het geringe vermogensverlies 

dat bij de transistoren optreedt. De 

schakelaars zijn ofwel geheel open, 

ofwel geheel gesloten en nemen dus 

een te verwaarlozen hoeveelheid 

energie op. Alleen de laatste transis¬ 

tor, die in serie met de belasting is 

opgenomen dient berekend te zijn 

voor de maximale stroomdoorgang. 

In dit ontwerp is de spanning regel¬ 

baar tussen 1,5 en 24 volt bij een 

maximale stroom van 1,5 ampere. 

Een extra woord nog over de multi¬ 

vib, die zelfoscillerend ofwel astabiel 

is. De normale vorm van deze multi¬ 

vib kan onder bepaalde omstandig¬ 

heden weigeren, omdat beide tran¬ 

sistoren bij de start tegelijk willen in¬ 

schakelen en een wisselwerking niet 

mogelijk is. Dit kan vooral optreden 

bij sterk uiteenlopende pulstijden van 

de beide delen, en daardoor juist bij 

deze voeding, waarin het pulstijdver- 

schil essentieel is. De beide dioden die 

ruggelings aan de collectoren ver¬ 

bonden zijn heffen dit nadeel op, 

nee beter zelfs als de afstand tussen 

de beide pulsdelen te groot wordt 

(bij de start en bij volle snelheid) zal 

de oscillator zelfs geheel stoppen, zo¬ 

dat de positieve (start) dan wel nega¬ 

tieve pulsen (volledig open) de trein 

niet bereiken. 

Meer werkelijkheid in modelspoor 
MARKLIN MODELSPOORBAAN 

Het is soms verbazend hoe dicht modelspoorweg- 

enthousiasten de werkelijkheid van het „groot be¬ 

drijf” weten te benaderen. 
Automatische baanvakbeveiligingen, automatisch 

rangeren, enfin, alles net echt. 

Jammer genoeg zijn er echter ook nog steeds 

situaties welke verre van de werkelijkheid blijven. 

Om eens iets te noemen: 
a. De treinverlichting gaat uit zodra de locomo¬ 

tief, waar deze zich ook op de baan bevindt, wordt 

stopgezet. 
Dit is natuurlijk erg storend, vooral indien dit in 

een station of voor een onveilig baanvak gebeurt. 

Op die momenten namelijk mogen we aannemen 

dat er zich reizigers in de wagons bevinden. 

De Nederlandse Spoorwegen doen dat ook niet, 

dus is het logisch dat de modelbouwer hier iets aan 

moet doen. 
b. Met uitzondering van een baan met boven¬ 

leiding kan niet meer dan één locomotief op één 

rails bedreven worden. 

Met bovenleiding kunnen dit er hoogstens twee 

zijn. 
De financiële konsekwenties van deze ene trein 

meer per baanvak zijn echter zeer groot. Zelfs bij 

gebruik van deze electrisch gescheiden bovenleiding 

moet men een aparte transformator gebruiken. 

Doet men dit niet, dan zullen beide locomotieven 

volkomen synchroom rijden of stilstaan. 

De beide onder a en b genoemde nadelen zijn ech¬ 

ter redelijk eenvoudig, vrij goedkoop en met ge¬ 

bruik van de bestaande transformator op te lossen. 

Het principe is zeer simpel. De Marklin-loc’s kun¬ 

nen zonder enig bezwaar op zowel gelijk- als wis¬ 

selspanning rijden. * 

Zetten we nu een gelijkspanning op de rails, dan 

zal de trein bijvoorbeeld vooruit rijden. Polen we 

deze gelijkspanning aan de rails om, dan zal de loc, 
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Fig. 1: 

D = Diode 

R = Omschakelrelais 

M = Motor 

W = Wiel 

S = Stroomafnemer op middenrail 

L1-L2 = Lampjes 

zonder omschakeling van het relais, achteruit 

rijden. 
Het maakt voor de loc dus niets uit of er een posi¬ 

tieve of negatieve spanning op de middenrail staat. 

Verder redenerend kunnen we dus zeggen dat, 

indien er tussen de stroomafnemer en het motortje 

een diode wordt geplaatst, en wel zo dat deze met 

z’n kathode aan het motortje zit, de trein alleen 

zal gaan rijden als er een positieve spanning op de 

middenrail staat. (fig. 1). 

Zetten we vervolgens een negatieve spanning op de 

middenrail dan zal de diode niet geleiden en zal de 

trein niet rijden. 

Omgekeerd werkt dit systeem natuurlijk ook. 

Verbinden we de diode met zijn anode aan de 

motor dan zal de trein alleen op een negatieve 

middenrailspanning reageren. 

Zoals gezegd, werkt de loc zowel op /isselspanning 

als gelijkspanning. 

Plaatsen we nu in serie met de transformator en 

railaansluiting een diode, dan zal deze rails, al naar 

gelang de polariteit van de diode, ofwel een pul¬ 

serende positieve of negatieve spanning krijgen 

(% 2). 

Stilstaan en toch verlichting 

In figuur 3 zien we nu het gebruik van het boven¬ 

beschreven principe. In de negatief pulserende 

spanning nemen we een regelbare weerstand op, 

waarmee de snelheid en de rijrichting geregeld kun¬ 

nen worden. 

In de loc plaatsen we eveneens een diode met de 

kathode aan de stroomafnemer. De lampjes zetten 

we nu voor de diode, dus alleen de verbinding 

stroomafnemer - motor met de diode onderbreken. 

De trein zal nu, afhankelijk van de amplitude der 

negatieve pulsen rijden of stilstaan. De positieve 

pulsen zijn niet geregeld. Regelen we nu de nega¬ 

tieve pulsen op nul, dan zullen de positieve pulsen 

nog steeds aanwezig zijn en de verlichting zal 

blijven branden terwijl de loc stilstaat. 

Praktische uitvoering 

De normale regelknop op de transformator is niet 

meer bruikbaar, immers, we moeten, wil de ver¬ 

lichting blijven branden, steeds een spanning op de 

uitgangsklemmen van de trafo hebben. 

De transformator moet nu in z’n zogenaamde 

overspanningstand geblokkeerd worden. Aanwijzin¬ 

gen voor deze kleine ingreep zijn moeilijk te geven, 

aangezien er veel verschillende trafo’s met idem 

zoveel overspanningsystemen bestaan. 

Meestal is dit echter een veertje welke de knop op 

nul houdt, drukken we door deze veerdruk heen, 

dan zal de overspanningwikkeling ingeschakeld 

worden. 

Nemen we nu dit veertje uit de trafo, dan kan de 

knop, zonder dat hij terugspringt, op overspanning 

gezet worden. 

We hebben dit bij vele trafo’s zonder problemen 

op kunnen lossen. 

De uitgangsspanning is nu ± 24 V. 

Om nu te voorkomen dat het omschakelrelais in 

de loc, bij regeling van potmeter R1 bekrachtigd 

zal worden, nemen we R2 op, welke de maximale 

rijspanning tot ± 16 V begrenst. 

Om nu eenvoudig van rijrichting te kunnen ver¬ 

anderen moet er iets aan de draadgewonden pot. 

meter gedaan worden. 

Aan één uiteinde van de pot.meter maken we het 

weerstandsdraad los van de eindaansluiting. Tus¬ 

sen de eindaansluiting en de laatste wikkeling van 

het weerstandsdraad laten we een ruimte van onge¬ 

veer 1 cm open. Dit open stuk is dan de 0-volt- 

stand. Draaien we de loper over het open stuk naar 

de aansluiting toe, dan is er 24 volt beschikbaar 

voor de verandering van rijrichting. 

Een andere, maar wel minder mooie oplossing is, 

door de overspanning via ’n drukknopschakelaar te 

verkrijgen, welke dan R1 en R2 kortsluit. Men be¬ 

hoeft dan niet de eindaansluiting van de pot.meter 

los te nemen. 

Het bezwaar is echter dat men, ook als de trein 
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D1-D2 

R2-R3 

R1 

C1-C2 

A 

1 
2 
N.B. 

= Transformator 220 V prim. 24 V-l A sec, of 

treintrafo. (voor ombouw zie tekst). 

= BY100, OA210 of andere 0,5 A diode 

= 10Q, 5 a 10 watt draadgewonden. 

= 30Q, 10 watt potentiometer draadgewonden. 

(voor ombouw zie tekst) 

= 200 a 400 <wF elco, 25 volt. 

= De losgenomen aansluiting van de regelpoten- 

tiometer, gebruikt voor rijrichting verandering. 

= Middenrail aansluiting. 

= Buitenrail aansluiting. 

Door C2 weg te laten zal de trein langzamer rijden. © 

rijdt, achteruit kan schakelen, met alle ontsporings- 
gevolgen van dien. 

Bij de eerste oplossing is dit niet mogelijk omdat 

dan de pot.meter eerst op maximale weerstand, dus 

minimale spanning moet staan wil men de over- 

spanningsaansluiting kunnen bereiken. Hierdoor 

worden dus ongelukken voorkomen. 

Door tussen „verlichtingsdiode” en trafo een enkel- 

polige schakelaar op te nemen kan de trein met of 
zonder licht rijden. 

Aan de wagens behoeft niets veranderd te worden. 

Twee (of vier) treinen op één rails 

Neemt men in de verlichtingsdiode-aansluiting ook 

een pot.meter op, en plaatst men in een andere loc 

een diode met de anode aan de stroomafnemer, dan 

zal deze loc, al naar de amplitude van de positieve 
pulsen, rijden of stilstaan. 

Nu is het dus mogelijk twee loc’s onafhankelijk van 

elkaar op één rails te laten rijden. 

Zolang er nu maar steeds een loc rijdt, zal de ver¬ 

lichting in beide treinen branden. Zet men echter 

beide treinen stil, dan zal er geen spanning op de 

baan zijn en dus ook geen verlichte wagons. 

De keuze tussen beide mogelijkheden is aan de 
modelbouwer. 

Door ook nog op een bovenleiding dit systeem toe 

te passen, kunnen we maar liefst vier treinen op 
één rails laten rijden! 

De capaciteit van de elco’s bepaalt in grote mate 

ver*o/q p**, //4»o 
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UNIVERSELE 

VOEDING 

e>yit4 

AD 14 9 

De universele voeding, die wij op 

pagina 741 van de H.G. 66 publiceer¬ 

den blijkt erg in de smaak gevallen te 

zijn, temeer omdat hij in de praktijk 

regelbaar is tussen bijna nul en 20 

volt. Wel maken wij attent op een 

fout in de tekening, n.1. de zener- 

diode moet niet aan de emitter, maar 

aan de collector van de AD103/149 

liggen. Op de bouwtekening is deze 

powertransistor zonder koelplaat ge¬ 

tekend. Voor een 2 ampère belasting 

is deze koelplaat echter wel nodig. 

2e zijn in diverse uitvoeringen in de 

handel, maar lukt het niet of kan 

men aan goedkope powers komen, 

dan is het mogelijk twee powers 

parallel te plaatsen op èén plaatje 

van b.v. 10x5 cm. Met dit plaatje 

zijn dan door de metallische verbin¬ 

ding de beide collectoren aan elkaar 

gelegd. Bovendien ligt het plaatje 

aan de plus van de uitgang. Het is 

belangrijk hiermee rekening te hou¬ 

den, als een metalen kastje wordt ge¬ 

bruikt. Deze mag het kastje niet 

raken, tenzij men altijd plus aan 

massa zou leggen. Beter is het 

natuurlijk om de beide uitgangs- 

stekerbussen geïsoleerd naar buiten 

te voeren. Maar terugkomende op 

deze parallelschakeling, de beide col¬ 

lectoren liggen dus aan het plaatje, 

de beide basissen worden doorver¬ 

bonden, maar elk van de emitters 

wordt via een weerstand van een half 

ohm aan het nieuwe emitterpart van 

de gekombineerde transistor gelegd. 

Deze emitterweerstand dient om ver¬ 

schillen tussen de powers te onder¬ 

drukken. Mede door die verschillen 

mogen de transistoren niet volledig 

belast worden, zodat we nog niet aan 

die twee ampère toe zijn, maar daar¬ 

voor dient dan het plaatje, dat voor 

de koeling van het restvermogen 

dient. De weerstanden kunnen zelf 

worden vervaardigd door 20 cm 

weerstandsdraad van 2,5 ohm/meter 

te wikkelen op een bestaande grote 

weerstand, waarde onbelangrijk. Ook 

kan een siliciumdiode voor het doel 

worden gebruikt (minstens 1 ampère) 

maar dat is tamelijk kostbaar. We 

hoorden ook wel van de toepassing 

voor dit doel van zekeringen van 1 

ampère, omdat daarmee tevens de 

transistor beschermd is. In een ver¬ 

sterker is dit zinloos, maar in een 

voeding lijkt dit ons zeer bruikbaar. 

Ten aanzien van de transistoren kan 

nog worden opgemerkt dat CGE van 

Cosem een AD149 verkoopt voor 

vier gulden. Van Cosem is het paar 

AC184/185 ook zeer geschikt voor 

de twee andere transistoren. Verder 

is voor de power de AD130, AD103, 

2SB26 etc. toe te passen. 
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UNIVERSEEL 

SCHAKELINGEN door: P. E. Annokkee 

Met het aksent op minder bekende en gebruikelijke schakelmethoden. 

Gezien de toekomst, welke is wegge¬ 

legd voor de integrated circuits, lijkt 

het ons op zijn plaats in dit nummer 

(en de volgende nummers) schake¬ 

lingen te publiceren, welke bruikbaar 

zijn als hoofdschakeling in diverse 

andere schakelingen. Bepaalde funk- 

ties kunnen n.1. in verscheidene 

schakelingen hetzelfde zijn. Het ar¬ 

tikel in ons septembernummer (huis, 

tuin en keukenautomatisering, blz. 

923-937) is hiervan een duidelijk 

voorbeeld. De hoofdschakeling leen¬ 

de zich hierin voor negen verschil¬ 

lende schakelingen!! Met onderstaan¬ 

de schakeling is hetzelfde te berei¬ 

ken. Elet betreft hier een schakeling, 

welke zowel als versterkertrap en als 

differentiaalversterker kan worden 

gebruikt. Ten behoeve hiervan heb¬ 

ben we een drietal schakelingen ont¬ 

wikkeld, te weten: 

a. een gevoelige transistor thermo¬ 

meter, 

b. een versterkertrap voor een 

stereoversterker en 

c. een transistorvoltmeter (ingangs- 

gevoeligheid tussen 1 M.ohm/volt 

en 2 M.ohm/volt!) 

Mede door toepassing van Cosem 

transistoren (van C.G.E.) kon de in 

figuur 1 weergegeven universeel 

schakeling uitermate goedkoop wor¬ 

den gehouden (met het oog op het 

meestal bij de rasamateurs heersende 

chronische groot-geld gebrek). 

Wordt de schakeling op een stukje 

Universeel schakeling. 

© 

Opstelling op montaprint. 
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Differentiaalversterker. 

STATIC CHARACTERISTIC CURVES (tamb 25 °C) COMMON EMITTER CIRCUIT 

- IC (mA) 

Bepalen van de stroomversterkingsfactor. 

montaprint uitgevoerd, dan behoe¬ 

ven we simpelweg de print in de ge¬ 

wenste schakeling te steken, (fig. 2). 

Aan de keuze van de transistoren 

moeten we echter de nodige zorg be¬ 

steden. Vooral als toepassing voor 

een differentiaalversterker wordt be¬ 

oogd, (figuur 3), dient een selektie 

van de transistoren plaats te hebben. 

We zullen daarom eerst een methode 

bespreken, om dit langs amateuris¬ 

tische weg te doen. 

Een van de interessante eigenschap¬ 

pen van deze schakeling is, dat hij 

volkomen temperatuur stabiel kan 

worden gemaakt. Een eigenschap van 

de transistor is namelijk de verander¬ 

lijke lekstroom Iceo door invloed 

van temperatuurvariaties (bij een ge¬ 

opende basis). Een verhoging van 

ongeveer 5 °C is in staat de lek¬ 

stroom te verdubbelen! In een 

schakeling, waarin de stabiliteit van 

deze stroom afhangt (zoals bij een 

differentiaalversterker), dient hieraan 

te worden tegemoet gekomen. Het 

wordt in deze schakeling met tran¬ 

sistoren opgelost, daar een N.T.C.- 

weerstand voor dit doel veel te traag 

is. In dit verband lijkt ons het ver¬ 

vangen van de SFT 353 door sili- 

ciumtransistoren niet onredelijk ge¬ 

zien de betere temperatuureigen- 

schappen van silicium. 

Verder moeten we er nog op wijzen, 

dat enkele transistoren, ondanks hun 

PNP-uitvoering, met de emitter op 

min zijn aangesloten. Dit berust vol¬ 

strekt niet op een tekenfout! Bij de 

beproeving kwam namelijk aan het 

licht, dat hiermee de ingangsgevoe- 

ligheid zeer gunstig wordt beïnvloed. 

Gezien de chemische opbouw van de 

transistor is het omwisselen van de 

emitter en de collector toelaatbaar, 

echter, met volledige in acht neming 

van het te verwerken vermogen. 

Omdat we hier werken met lage col¬ 

lector- (of emitter-)stromen, kan het 

vermogen, mits we niet boven plm. 

100 fxA komen, zeer gering blijven. 

Hierdoor behoeven we het collector- 

vermogen niet in de gaten te houden, 

zodat de metrische omvang van de 

collector geen rol meer speelt. Door 
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het omdraaien van twee transistoren 

werd een extra verviervoudiging van 

de ingangsgevoeligheid verkregen, 

hetgeen voor elk ontwerp zéér wel¬ 

kom is. 

We zullen nu de opbouw van het 

schema uit figuur 1 nader bekijken. 

Deze bevat een viertal COSEM tran¬ 

sistoren SFT 353 (AC 173 VI). De 

prijs van deze transistor (slechts 

ƒ 1,10) laat het toe meerdere exem¬ 

plaren aan te schaffen, zodat een 

zorgvuldige selectie op stroomver- 

sterkingsfactor en temperatuurcoëf- 

ficient plaats kan vinden. De over¬ 

blijvende torren kunnen nog altijd 

als OC 71 o.i.d. worden gebruikt. 

Voor belangstellenden geven we 

gaarne de absolute maxima van de 

SFT 353: 

Collector-basisspanning VCb “24 volt 

Emitter-basisspanning VEB “12 volt 

Collector-emitterspanning 

VCE “15 volt 

Collectorstroom Ic -150 mA 

Dissipatie bij 25 °C Pc 200mW 

Versterkingsfactor h2ie 80-165 

In figuur 4 is de bij deze transistor 

behorende karakteristiek opgenomen. 

Allereerst de schakeling voor het 

selekteren van de transistoren op de 

hoogste versterkingsfactor. Hierbij is 

het niet noodzakelijk de waarde te 

bepalen op 1 %, daar het hier gaat 

om vergelijkende waarden. Vandaar, 

dat de schakeling uit figuur 5 hier op 

zijn plaats is. In deze schakeling 

wordt door potmeter R1 de basis- 

stroom geregeld van de te testen 

transistor. Hiervoor geldt dan: 

Ib = Vb : Rl. We veronderstellen, 

dat de spanning tussen de basis en de 

emitter hierbij nul blijft (hetgeen in 

de praktijk beslist niet opgaat!!). De 

Gevoelige thermometer 

stroomversterkingsfactor kunnen we 

nu voorstellen als: /3 — Ic : Ib of 

/3 = Ic : (6 : Rl) = IcRl : 6. Hier¬ 

in wordt Ic in mA en Rl in k.ohm 

uitgedrukt. De collectorstroom Ic 

wordt gemeten met een 50 /xA meter, 

welke voor dit doel is omgebouwd 

met R2 en R3 tot een 1 mA-meter- 

tje. Op deze wijze bedraagt het span- 

ningsverlies over de meter wel 0,95 

volt bij volle uitslag, doch dit is, 

daar het hier gaat om vergelijkende 

waarden, van vrij weinig belang. Met 

de potmeter Rl wordt de basis- 

stroom Ib opgevoerd, totdat de col¬ 

lectorstroom Ic 1 mA bedraagt. 

Hierdoor wordt voornoemde for¬ 

mule: j3 = Rl : 6. Met een ohm- 

meter wordt de weerstand van de 

potmeter gemeten (in k.ohm). Mocht 

er geen ohmmeter aanwezig zijn, dan 

kunnen we ook volgens de formule 

redeneren: hoe hoger de potmeter 

moet worden ingesteld, hoe groter 

de stroomversterkingsfactor is. 

De torren, welke de hoogste verster¬ 

kingsfactor bezitten, worden ge¬ 

bruikt als resp. V2 en VI. Voor V3 

komt in principe de transistor in 

aanmerking, welke qua versterkings¬ 

factor op de derde plaats komt. 

Hierbij is echter ook de tempera- 

tuurcoëfficient van groot belang, 

daar deze transistor samen met V4 

voor een goede temperatuurstabili- 

satie voor een meetbrug moet kun¬ 

nen zorg dragen. Vandaar, dat voor 

V3 en V4 een tweede selectie dient te 

worden uitgevoerd. Hiertoe wordt 

allereerst een schakeling volgens fig. 

3 opgezet, doch exclusief VI en V4. 

Transistor V3 moet een stroomver- 

sterking bezitten, ongeveer gelijk aan 

die van V2 (zie boven). De schake¬ 

ling wordt nu ingeschakeld, waarna 

de meter met potmeter lk op nul 

wordt ingesteld. Vervolgens wordt 

de schakeling, nadat voldoende tijd 

is verstreken, zodat de transistoren 

de omgevingstemperatuur hebben 
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aangenomen, door het in de koelkast 

te plaatsen, telkens afgekoeld. Tran¬ 

sistor V3 wordt daarbij telkens ver¬ 

vangen door een ander exemplaar, 

totdat er een wordt gevonden, waar¬ 

bij de meter geheel (of bijna) op nul 

blijft staan. Vervolgens kan VI wor¬ 

den gemonteerd. Ook hierbij wordt 

op bovenstaande wijze zijn „contra” 

transistor V4 uitgezocht. 

SCHEMA A. GEVOELLIGE 
TRANSISTOR THERMOMETER 

Bij het uitvoeren van experimenten 

met transistoren (of andere semi- 

conductors) kan de wenselijkheid be¬ 

staan, een dergelijk bouwelement op 

zijn temperatuur te controleren. Het 

opnemen van een dergelijke tempe¬ 

ratuur met een gewone huishoud- 

thermometer zal menig amateur 

tegen de borst stuiten en wel om 

twee redenen: 

a. de geringe gevoeligheid en de 

grote traagheid van een dergelijk 

glasproduct (voordat de tempe¬ 

ratuur gemeten is, kan de tran¬ 

sistor reeds ter ziele zijn!) en 

b. het volkomen ontbreken van 

elektronische onderdelen in de 

glasomhulling. 

Mede hierdoor lijkt ons het publi¬ 

ceren van een thermometer, aange¬ 

past aan dit elektronica-tijdperk op 

zijn plaats. 

We kunnen deze uitvoeren als ther¬ 

mometer met een redelijk breed be¬ 

reik (b.v. 10 a 20 C volle schaal 

per afzonderlijk temperatuursgebied) 

of als ultra gevoelige thermometer 

(± 0,1 CC volle schaal per bereik). 

Hiertoe wordt de resp. in figuur 6 

en 7 opgenomen schakeling gebruikt. 

De schakeling in figuur 6 is, evenals 

die in figuur 7, uitgerust met een 

mogelijkheid tot nulinstelling. Dit 

geschiedt door het indrukken van de 

druktoets en regeling met de 100 

ohm draadgewonden potentiometer. 

De waarden van de weerstanden Rl, 

R2, R3 en R4 dienen experimenteel 

te worden bepaald, daar ze afhanke¬ 

lijk zijn van de gevoeligheid van de 

differentiaal versterker. In figuur 7 

wordt de gevoeligheid verhoogd, 

doordat nu ook de transistoren VI 

en V4 in het meetcircuit worden be¬ 

trokken. Tot slot geeft figuur 8 nog 

een montagevoorbeeld voor het aan¬ 

brengen van het thermische element. 

Eliervoor wordt een germanium 

transistor, de SFT 353 gebruikt, 

welke alleen een hoge temperatuur- 

coëfficient behoeft te bezitten (en 

dus voor normale toepassingen zou 

worden afgekeurd!). Deze wordt met 

een beetje slecht warmte geleidende 

lijm (of 3 stukjes lucifer) in een oude 

ballpoint bevestigd. Om op de tran¬ 

sistor een enigszins rond warmteop- 

pervlak te verkrijgen wordt er een 

klein druppeltje Delta Bond 152 (zie 

oktobernummer) als warmtegeleider 

aangebracht. 

Met dit schema is het eerste voor¬ 

beeld voor figuur 1 besproken. In 

ons decembernummer komen we 

nog nader op schemavoorbeeld b en 

c terug. 

(wordt voortgezet) 

De hier beschreven RC-meetbrug 

naar een ontwerp van de heer B. 

Radunsky in Funkamateur bestaat 

uit drie delen: een toongenerator, 

een brug en een LF-versterker. De 

toongenerator werkt als sterk terug¬ 

gekoppelde oscillator, waarin voor 

de transformator een omgekeerde 

drivertrafo ( 2 x lk : 2k) wordt ge¬ 

kozen. Kritisch is deze trafo niet 

want hij heeft slechts invloed op de 

toonhoogte en de amplitude van de 

voortgebrachte toon. Deze toon 

heeft een zaagtandgolfvorm, waar¬ 

door ze rijk is aan harmonischen 

vooral nuttig bij het meten van hoge 

weerstanden en kleine capaciteiten 

Hoe rijker de toon aan hoge fre 

kwenties is, de te verder zijn d« 

mogelijkheden in het meten van ex 

treme waarden. Zo onbelangrijk al 

de toon is, zo belangrijk is de preci 

sie van de brug. De brug bestaat ui 

de beide deelweerstanden van de pot 

meter, het meetobjekt Rx of Cx e: 

de meetweerstand, respektievelij' 

mcetcondensator, waarvan de waar 

de wordt ingeschakeld door Sl. D 

meetbussen voor Rx, Cx worde 

naar buiten uitgevoerd, terwijl d 

schakelaar Sl voor de grofinstellin 

en PI voor de fijninstelling dient. D 

aan Si gekoppelde weerstanden e 

condensatoren dienen te worden uil 

gezocht of samengesteld, opdat ze z 

nauwkeurig mogelijk zijn. De vei 

sterker moet op tamelijke afstan 

van de toongenerator worden g< 

bouwd, om capacitieve koppelin 

van de toon op de versterker 1 

voorkomen. Voor het ontkoppelt 

dienen Rl en Cl, die beslist ni< 

kleiner mogen zijn dan 2k2 en IC 

microfarad. T2 dient als emittervb 

ger waarin de emitterweerstand t 

volumeregeling op zich neemt; c 

laatste trap dient voor uitsturing vi 

een hoofdtelefoon (2000 ohm). Ki 

de schema’s is een printtekening < 

een idee voor een frontplaat toeg 

voegd. 
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Meetbereiken 

van 1 ohm 

tol 1 megohm 

en van 100 pF 

tot 100 microfarad. 



Wobbelaar 
Eenvoudig instrument, waarmee de volledige frekwentiekarakteristiek van 

een versterker op de scoop kan worden getoond. 

Het komt vaak voor dat men in ver¬ 

sterkers, zowel LF, MF als HF de 

volledige frekwentiekarakteristiek op 

de oscilloscoop wil zien, zodat de 

lineariteit, doorlaat- of afsnijfre- 

kwentie en andere filters nauwkeurig 

bestudeerd kunnen worden. Een wob¬ 

belaar is in principe een toongenera- 

tor, waarvan de frekwentie periodiek 

gewijzigd wordt. Bij elke periode 

wordt het gehele frekwentiegebied 

afgetast, dat men aan het te meten 

apparaat wil toevoeren. De x-as of 

horizontale tijdbasis van de oscillos¬ 

coop werkt in dezelfde snelheid, zo¬ 

dat bij een horizontale lijn op de buis 

het volledige frekwentiegebied één¬ 

maal doorlopen wordt. Dit betekent, 

dat de ingang van de wobbelaar, 

waarop de zwaaifrekwentie komt 

tevens gekoppeld moet zijn met de 

x-as of horizontale synchronisatie 

van de scoop. Het mooist kan voor 

de zwaaifrekwentie een zaagtand ge¬ 

bruikt worden, maar ook een sinus 

geeft goede resultaten. De 6,3 volt 

(50Hz) wisselspanning van een gloei- 

stroomtrafo is zeer geschikt voor het 

doel. De uitgang van de wobbelaar 

komt aan het door te meten appa¬ 

raat, waarna met de emitterpotmeter 

van T4 de amplitude wordt ingesteld. 

De uitgang van het meetobjekt komt 

via een scheidingscondensator en een 

gelijkrichter aan de y-as van de 

scoop. Door de gelijkrichting ont¬ 

staat een pulserende gelijkspanning, 

zodat op het beeldscherm de vol¬ 

ledige doorlaatkurve verschijnt, om¬ 

dat bij x-spanningswaarde een be¬ 

paalde y-spanningswaarde behoort. 

Bij het proces van het wobbelen 

wordt veelal gebruik gemaakt van 

motorisch aangedreven draaiconden- 

satoren. Volgens dit systeem is het 

verkrijgen van een synchroonpuls 

voor de x-as moeilijk. Ook wordt 

wel gewerkt met een soort omge¬ 

bouwde koptelefoon, waarvan het 

membraan als één zijde van een con¬ 

densator fungeert. Veel eleganter is 

de methode met een capacitieve 

diode, maar voor lage frekwenties is 

het principe moeilijk te realiseren 

door de beperkte mogelijkheden van 

de diode. Meestal wordt in dat geval 

gewerkt met de z.g. zwevingsoscil- 

lator, waarbij één HF-generator op 

een konstante frekwentie werkt en 

de andere via de diode en een wisse¬ 

lende regelspanning gevarieerd wordt. 

De verschilfrekwentie is dan de wob- 

belende meetfrekwentie. Er worden 

echter hoge eisen gesteld aan de beide 

generatoren, o.a. door een over het 

gehele LF-gebied moeilijk konstant 

te houden amplitude. Veel eenvou¬ 

diger, maar bovendien belangrijk 

beter werkt de hier beschreven 

schakeling van U.E. Bruchholtz in 

„Funkamateur”, maart 1966. De fre- 

kwentievariabele meetoscillator is een 

zaagtandoscillator volgens Belford en 

Puckle, die door de ontwerper ge- 

transistoriseerd werd. De frekwentie 

van de oscillator wordt bepaald door 

de formule: 

C • Rs • Rs • Ub2 

waarin Ub2 de basisspanning van T2 

is en Ub3 die van T3 (tegen massa). 

Daaruit blijkt, dat de frekwentie 

direkt en lineair afhankelijk is van 

de basisspanningen aan T2 en T3. 

Aangezien T2 wel en T3 niet deel 

uitmaakt van de eigenlijke oscillator, 

is alleen een beïnvloeding van T3 

mogelijk. Voor Ub2 en Ub3 geldt in 

rusttoestand: 

Ub2 

Ub3 

E- R2 

R2 + R3 

E- Rfl 

R6 + R7 

(2) 

(3) 

zodat als men (2) in (1) verwerkt de 

nieuwe frekwentievergelijking ont¬ 

staat: 

(R2 + R3) R* * Ub3 

C • R2 • Rs • Rs • E 

met Ub3 als onafhankelijke variabele. 

Voor de gemiddelde frekwentie (zon¬ 

der sturing) geldt dan: 

f — (R2 -f R3) R4 • Rg 

C - R2 . Rs (Rft + R7) Rs { 

Daaruit resulteert voor de zwaai: 

jf __ Ub3a (R2 + R3) R4 ,0v 

2C • R2 • Rö • R8 * E U 

waarin Ub3s r" 

de topspanning aan de basis van T3. 

Daaruit kan men gewaarworden, dat 

niet de absolute basisspanning, maar 

de verhouding basisspanning tot 

voedingsspanning, bepalend is. De 

amplitude van de oscillaties wordt 

bepaald door: 

Urm ut = 

E • R5 • R2 

(R2 -f R3) R4 
(7) 

Daarmee wordt de onafhankelijkheid 

van de amplitude van Ub3 aange- 

1134 



toond. Een begrenzing van de ampli¬ 

tude is daardoor niet nodig, zelfs on¬ 

gewenst. De zaagtandtrillingen wor¬ 

den aan de emitter van Tl ont¬ 

nomen en via de buffertrap met T4 

naar de uitgang gevoerd. 

MODULATIE 

Aan de ingang wordt de modulatie- 

spanning gelegd, waaraan geen hoge 

eisen worden gesteld. De 50Hz net- 

frekwentie via een gloeistroomtrafo 

is al voldoende. Wil men een gelijk¬ 

matige helderheid over het gehele 

scherm, dan is een zaagtand met 

lineaire stijging gewenst; eventueel 

eenzelfde schakeling als de wobbe- 

laar is hiervoor te gebruiken. In dat 

geval behoeven geen schakeltransis- 

toren te worden gebruikt en volstaan 

voor Tl een AC128 (AC184) o.i.d. 

en voor de andere drie een AC125 

(SFT253) etc. Als van een erg lage 

stroomversterking sprake is, dan 

worden de weerstandswaarden in de 

modulator iets anders; R2 = R3 = 

300 ohm, R4 ^ 500 ohm, R5 = 

R10 = 100 ohm. R9 en C3 kunnen 

vervallen. Voor de wobbelaar is voor 

Tl een AF118, voor T2, T3 en T4 

een AF116 aan te bevelen. 

Ook schakeltransistoren, zoals de 

ASY27 of de 2N1304 zullen in de 

wobbel zeer goed tot hun recht 

komen. 

BEDRIJF EN IJKING 

Aan de hand van voorbeelden is het 

gebruik van de wobbelaar het beste 

aan te geven: 

1. Frekwentiebepaling en af regeling 

van breedbandversterkers 

De wobbelfrekwenties stellen we fo 

en fu; een zo groot mogelijke ver¬ 

houding fo: fu dient bereikt te wor¬ 

den, waartoe R9 zodanig wordt inge¬ 

steld, dat Ub3min bijna aan nul ligt. 

Met R8a en R4 wordt de gemiddelde 

frekwentie geregeld, nadat een voor 

het bereik passende C is opgenomen. 

Cl zal meestal even groot zijn als C. 

Met R10 wordt de noodzakelijke 

amplitude ingesteld. De meegenomen 

harmonischen moeten bij een even¬ 

tuele analyse in acht genomen wor¬ 

den. 

2. Middenfrekwentafregeling 468kFïz 

Eerst wordt bij een frekwentiebereik 

van ongeveer 420-520 kEIz grof af¬ 

geregeld. Daarna wordt het bereik 

op 463 . . . 473 kEIz vernauwd en tot 

slot op de gewenste bandbreedte af¬ 

geregeld. Een zo goed mogelijke 

blokgolfvorm moet worden nage¬ 

streefd voor de doorlaatkurve. 

3. Middenfrekwent 10,7 MHz 

Hier wordt niet op de basisfrekwen- 

tie, maar op de negende of tiende 

harmonische gewerkt. Voor het 

overige geldt de methode als bij de 

afregeling voor 486 kHz werd aange¬ 

geven. Dus eerst tussen 10,2 . . . 11,2 

MHz grof doorwobbelen (meer niet, 

aangezien anders de harmonischen 

overschaduwen); dat betekent dus 

een basisfrekwentie tussen 1,02 en 

1,12 MHz. Daarna tussen 10,5 . . . 

10,9 MHz (basis 1,05-1,09). De grens- 

frekwentie voor de oscillator is 1,5 

MHz met voor C = 3000 en voor 

Cl = 10.000 pF. 



Overbevolking, een noodkreet van deze tijd. De 
wegen, de steden, de recreatiecentra, kortom, we 

zitten op eikaars lip. 
In de ether is het al niet veel beter. Het komt niet 
zo vaak meer voor dat er op de middengolf nog 
een brandschoon station te vinden is. Op de korte- 
golfbanden is het nog even erger. Ook hier is de 
overbevolking een feit geworden. De vele, onge¬ 
twijfeld interessante stations zijn niet of nauwelijks 
meer te volgen vanwege de fluitjes, stoorzenders of 
zijbandstoringen. 
Gelukkig is er voor hen die hun ontspanning in de 
elektronica zoeken, nog wel een niet-overbevolkt 
plekje op deze wereld te vinden, namelijk de 
V.H.F.- en de U.H.F.-banden. 
Het gevoel dat grootvader gehad moet hebben tij¬ 
dens het scharrelen met honinggraatspoelen is voor 
onze generatie ook nog wel weggelegd. 
Was het toen een kunst om Parijs op de lange golf 
te ontvangen, nu kunnen we ditzelfde proberen te 
doen op de ultra korte golven. 
En dat is echt niet alles. In dit frequentiegebied 
stuiten we soms op heel gekke dingen zoals: weer¬ 
ballons, loods- en havendiensten, vliegtuigen, 
oorlogsschepen, ruimteschepen, amateurzenders, 
wegenwacht, rijks- en gemeentepolitie en niet te 

vergeten omroepzenders. 
Dit alles speelt zich zo tussen de 70 MHz tot 160 

MHz af. 
Enkele grote voordelen van het experimenteren op 

deze frequenties zijn wel dat de antenne-problemen 
niet zo urgent zijn als op de midden- of korte gol¬ 
ven. Een simpele spriet van 50 cm of een van twin- 
lead gemaakte dipool geven in de meeste gevallen 
reeds onverwacht goede resultaten. 
We komen hierop aan het eind van het artikel nog 

terug. 

Ontwerpprincipe. 

Alvorens met de bouw van een V.H.F.-ontvanger 
te beginnen is het verstandig de uiteindelijke be¬ 
stemming van tevoren te bepalen. 
Zo zal het gebruik van dit apparaatje in een zweef¬ 
vliegtuig geheel andere eisen aan het schema stel¬ 
len dan bijvoorbeeld het gebruik hiervan in een 
auto. In het eerste geval zal een eenvoudig ontwerp 
van zowel het H.F.- als het L.F.-deel reeds ruim 
voldoende resultaten geven. Omgekeerd geldt na¬ 
tuurlijk hetzelfde. Wil men op de grond vliegtui¬ 
gen ontvangen dan kan het geheel eveneens vrij 

goedkoop blijven. 
Wenst men echter F.M.-omroepzenders in de auto 
te ontvangen dan moet ten eerste het L.F.-vermo- 
gen aanzienlijk groter zijn dan in een zweefkist; ten 
tweede hebben we ook een betere H.F.-versterking 

nodig. 
Hi-Fi-enthousiasten zullen een tuner reeds voldoen¬ 

de vinden. 
Het hart van het geheel, namelijk de M.F.-verster- 
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ker, blijft in alle gevallen echter gelijk. De eisen 
welke hieraan gesteld worden zijn, misschien met 
uitzondering van zendamateurs, wel zo’n beetje ge¬ 
lijkluidend. 

Het H.F.-deel. 

Om de ontvangst van een zo groot mogelijk fre- 
quentiegebied te waarborgen is een variabele oscil- 
lator wel vereist. Alhoewel de stabiliteit van een 
VF.O.*) op zo’n hoge frequentie nu niet direct 
groot zal zijn, geeft dit in de praktijk geen moei¬ 
lijkheden. 

De grote bandbreedte van de gekozen M.F.-verster¬ 
ker laat namelijk een vrij grote frequentiedrift toe 
alvorens het afgestemde station weg zal lopen. 
Als middenfrequentie is 5,5 MHz gekozen, hetwelk 
inhoudt, dat de oscillatorfrequentie van 64,5 tot 
154,5 MHz zal moeten lopen. 
Nu zal het duidelijk zijn dat een frequentiebereik 
van 90 MHz niet eenvoudig in één stap te reali¬ 
seren is. Ten eerste zal de oscillatoruitgangsspan- 
ning te erg variëren; ten tweede zal de bandsprei- 
ding ofwel afstemnauwkeurigheid veel te wensen 
overlaten. Het is dus wel zaak het frequentiebereik 
te beperken tot plm. 30 MHz. 

Voor de ontvangst van de F.M.-band is dit ruim 
voldoende, Er blijft dan zelfs nog plaats over voor 
de ontvangst van politiezenders onder in het be¬ 
reik, terwijl boven in dit bandje de vliegtuigbakens 
ontvangen kunnen worden. 
Wil men de vliegtuigen en vliegvelden ontvangen 
dan kunnen zowel de toren Schiphol (118,1 MHz) 

*) — variabele frequentie-oscillator. 

als de vliegtuigen boven Brussel, Londen of zelfs 
Frankfurt en Parijs (132 MHz) beluisterd worden. 
In de buurt van de 138 MHz zijn menigmaal Ame¬ 
rikaanse satellieten gesignaleerd. 
Rond de 143 MHz kan men zweefvliegtuigen ho¬ 
ren terwijl tussen de 144 en 146 MHz zendama¬ 
teurs beluisterd kunnen worden. 

Mobilofoon, zeemarifoon en vele niet geïdentifi¬ 
ceerde signalen vindt men tussen de 150 en 160 
MHz 

Eenvoudig ontwerp. 

Voor de ontvangst van FM-omroep, vliegtuigen en 
lokale zendamateurs kan met een vrij eenvoudig 
ontwerp van het H.F.-deel volstaan worden. 
Figuur 1 geeft het schema van een afstemeenheid 
met 2 transistoren: Tri is de voorversterker; Tr2 
de zelfoscillerende mixer. De totale versterking is 
ongeveer 25 dB. 

Het frequentiebereik kan door middel van C]-C2- 
C3-C4 alsmede de ijzerkernen in de verschillende 
spoelen, worden gekozen. Met de gegeven spoeltjes 
bleek het mogelijk een acceptabele ontvangst van 
80 tot 155 MHz te verkrijgen. Naarmate men ech¬ 
ter hoger in frequentie komt zal het afstembereik, 
door de kleine capaciteit in de L-C-kring, geen 30 
MHz meer bedragen, doch 10 a 15 MHz. 

Hoofdontwerp (figuur 2). 

Door gebruik te maken van een aparte oscillator 
en mixer zijn de resultaten, vooral met betrekking 
tot spiegelonderdrukking en M.F.-doorstralen, aan¬ 
merkelijk te verbeteren. 
Mede door het toepassen van een pi-filter-ingang 
is de eerste trap vrij breedbandig (plm. 20 MHz). 
Het is daarom onnodig deze kring nauwkeurig af 
te regelen. 

Om hoogfrequentterugwerking te voorkomen 
dient tussen L1 en L2 een afschermschotje te worden 
geplaatst; dit voorkomt een heleboel narigheid zo¬ 
als oscilleren en instabiliteit van het geheel. 
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De M.F.-versterker. 
Het bouwen van een M.F.-versterker is geen een¬ 
voudige zaak. 
Een goede doorlaatcurve, lage ruis, goede stabiliteit 
en compactheid zijn de belangrijkste wensen. Om 
aan al deze eisen tegemoet te komen gebruikten wij 
in dit ontwerp kant en klare units uit een Philips 
transistor T.V. 
De gebruikte units zijn eenvoudig bij de Philips 
service-stations te koop. 
Met slechts 8 weerstanden en een stukje pertinax 
heeft men dan een complete 5,5 MHz M.F.-ver¬ 
sterker met F.M.-detector. 
Het schema van de versterker geeft de aansluit- 
punten van de weerstanden aan. 
De units zijn onder de volgende codenummers ver¬ 
krijgbaar: 

M.F.-versterker 4822 084 00061 
F.M.-detector 4822 084 00062 

De afstemeenheid dient aan punt 1 van TS6 aan¬ 
gesloten te worden. 
Het laagfrequent kan van punt 4 van de detector- 
unit afgenomen worden. 
Het ontwerp van de L.F.-versterker laten we aan 
uw eigen initiatief over. 

De bouw. 

De opbouw van het H.F.-deel is in het geheel niet 
kritisch. De bereikbare resultaten hangen echter in 
grote mate af van de verbindingen; hoe korter 
deze gehouden worden, hoe beter. 
Het gebruik van gaatjespertinax is aan te bevelen. 

Men behoeft dan slechts de weerstanden, conden¬ 
satoren en spoelen door de gaatjes te steken en met 
hun eigen draad aan elkaar te solderen. 

Als behuizing van het geheel werd het plastic doos¬ 
je van een Philips-onderdelenpakket gebruikt. 
Deze doosjes hebben we ook in de Galeries Mo- 
dernes gezien, kosten ƒ 1,50 per stuk. 
Met behulp van een verfspuitbusje, verkrijgbaar in 
een autoshop of verfwinkel, kan het doosje aan de 
binnenzijde gespoten worden. 

Om het risico van middenfrequent-doorstralen van 
5,5 MHz-signalen te verkleinen kan het aanbe¬ 
veling verdienen het doosje met zilver- of alumi- 
nium-verf te spuiten. Dit heeft een afschermende 
werking en geeft het geheel tevens een robuust en 
professioneel uiterlijk. 

r 
i 
i 

i 
i 
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De antenne. 

Bij voorkeur dient een kwartgolfspriet antenne ge¬ 
bruikt te worden. Deze past namelijk het beste aan 
op de laagohmige ingang. 
Een uitschuifbare spriet is wel het meest ideale. 

Hiermee kan door inschuiven of uittrekken een¬ 
voudig de gewenste lengte verkregen worden. 
Voor de F.M.-band is dit ongeveer 1 meter. Vlieg¬ 
tuigen ontvangt men het beste met een 65 cm lan¬ 
ge spriet, terwijl voor de zendamateurs een 50 cm 
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spriet nodig is. De beste resultaten zijn echter een¬ 
voudig te vinden door met de lengte te experi¬ 

menteren. 

Frequenties. 

Tot besluit willen we, enerzijds voor de af regeling 
en anderzijds voor hen die naar vliegtuigen willen 
luisteren, nog een kort frequentielijstje geven. 
108.4 Schiphol V.O.R. (baken) 
118.1 Schiphol toren 
118.2 Rotterdam toren 
119.1 Amsterdam control (vliegtuigen ten oos¬ 

ten van Schiphol) 
120.7 London airways 
121.5 Noodfrequentie 
123.7 Amsterdam control (vliegtuigen ten wes¬ 

ten van Schiphol) 
124.6 London control 
126.2 Amsterdam information 
143.9 Zweefvliegtuigen 
144-146 Zendamateurs 
156-160 Loods- en havendiensten 

Om in staat te zijn iets van het gesprek tussen vlie¬ 
ger en toren te begrijpen, is het noodzakelijk enke¬ 
le belangrijke uitdrukkingen, uiteraard in lucht- 

vaart-Engels, te kennen. 
In de praktijk is namelijk gebleken, dat, indien 
men deze niet kent, het lange tijd kan duren al¬ 
vorens men hier iets van verstaat. 

De vlieger gebruikt bakens om zijn positie te be¬ 
palen en aan de grond door te geven. Enkele be¬ 

kende bakens zijn: 
frequentie waarop 

dit baken te 

Plaats Engelse benaming horen is 

Enkhuizen Echo-November-beacon — 
Harderwijk Hotel-whisky-beacon — 
Woensdrecht Whisky-Delta-beacon — 
Rotterdam Romeo-Mike-beacon — 
Winterswijk Hotel-Tango-beacon 116.8 
IJmuiden Yankee-Yankee-beacon — 
Groningen Hotel-Golf-beacon 112.4 
Noordwijk Noordwijk intersection — 
Schiphol Sierra-Lima 108.4 
Spijkerboor Papa-Hotel-Alfa 113.3 

Vliegtuigen boven het Kanaal gebruiken vaak de 

Belgische bakens: 

Costa 114.6 
Nicky 117.4 

Dender — 
Silly 113.2 
Wulpen 114.5 

Boven Engeland gebruikt de vlieger de bakens: 

Clacton 115.7 
Dover 117.7 
Lydd 116.7 

Navigatie voor beeld. 

Een vliegtuig is op weg van Dortmund naar Schip¬ 
hol. De vliegroute is dan via Winterswijk en Har¬ 
derwijk. Boven Winterswijk aangekomen zal de 
piloot Schiphol op 119.1 oproepen en z’n positie 
doorgeven. Dit gaat als volgt: 
Amsterdam this is K.L.M. 123, good morning. We 
where over Winterswijk at 56, flight level 3500 

feet. 
We estimate Hotel Whisky at 05. Go ahead. 
(56: geeft de minuten over het hele uur in G.M.T. 
aan dus in dit geval 4 minuten voor het uur waar¬ 
in men dit bericht ontvangt), 
flight level = vlieghoogte 
estimate = geschatte aankomsttijd 
05 = vijf minuten over het uur waarin men dit 
bericht ontvangt. 
Go ahead wil zoveel zeggen als ,,Hebt U dit ont¬ 
vangen?” 

Andere termen: 

Cleared into position and hold: U mag aan het be¬ 
gin van de baan gaan staan, maar nog niet opstijgen. 
Cleared for take off: U kunt opstijgen. 
Cleared to land: U kunt landen. 
Cleared for touch and go: U kunt landen en met¬ 
een weer opstijgen (bijvoorbeeld tijdens lessen), 
left (right) turn out: na opstijgen linker (rechter) 

bocht maken. 
Report when field in sight: Meldt U zich zodra U 
de baan ziet. 

MODELSPOOR 
vervolg vam na. 7 

de snelheid van de treinen. Grotere capaciteit, 

hogere spanning, kleinere capaciteit, lagere span¬ 

ning. Om echter beschadiging van de diode, door 

de aanloopstroom te voorkomen mag de elco niet 

veel groter zijn dan ± 400 /dF. 

Een leuke bijkomstigheid van het beschreven sys¬ 

teem is nog dat de loc’s zeer veel langzamer kun¬ 

nen rijden. 

Dit komt waarschijnlijk doordat er nu een wissel¬ 

spanning van 50 halve pulsen gebruikt wordt. De 

lage frekwentie brengt de rotor van het motortje 

in trilling, waardoor deze minder weerstand in de 

lagertjes heeft. 

Hierdoor is het dan mogelijk met een snelheid van 

slechts enkele centimeters per seconde te rijden. 

Al met al zijn we dus weer een stap dichter bij de 

werkelijkheid gekomen. 

Voor modelbouwers met gelijkstroomtreinen 

hopen we zeer binnenkort ook een systeem te be¬ 

schrijven. 

Veel succes. 

Mr. L. Poole 
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zendertjes 

De heer F. Sessink te Baak heeft 

enkele interessante experimenten met 

de bekende FM-zendertjes gedaan. 

Uitgangspunt hiertoe vormde het 

eveneens door hem ontworpen zen¬ 

dertje uit het februarinummer van 

Elektuur. 

Om het maximale rendement eruit te 

halen is enig rekenwerk wel gewenst. 

De praktijk wees namelijk uit dat 

maximaal oscilleren mogelijk is als 

Vee : Ve = 5 : 3. 

Bij een AF 106, AF 114, AF 164, 

AF 195 etc. is de Ic max. = 10 mA 

en de Pmax. = 50 mf. 

Hieruit volgt, dat voor een Vee van 

5 volt en een Ve van 3 volt de voe- 

dingspanning 8 volt bedraagt en de 

emitterweerstand Re bij 10 mA = 

300 ohm moet zijn. Een normale 

handelswaarde is 330 ohm, zodat we 

de voedingsspanning ook tot 9 volt 

mogen opvoeren. Met Rx kan de 

spanningsverhouding worden inge¬ 

steld (nominaal 82K a 180K): de 

waarde is o.a. afhankelijk van de ver- 

sterkingsfaktor van de transistor. 

Ook kan de basis op een spannings- 

deler 3:5 worden aangesloten (3,6 

volt -f 5,5 volt) met weerstands- 

waarden 3kg en 6K8 tussen -f en —. 

De spanningsdeler maakt ook de 

drift belangrijk kleiner. 

Dit verloop door temperatuurver¬ 

schillen kan ook worden tegengegaan 

door de collector niet aan het einde 

van de spoel te hangen, maar op een 

aftakking; op de helft aangesloten zal 

de invloed kwadratisch zijn, dus 25% 

van de drift bij collector aan het 

„hete” einde van de spoel. 

Ook de ruis wordt dan een kwart 

van die van de collector aan het ein¬ 

de. Een belangrijk punt, dat vaak 

vergeten wordt, maar dat essentieel 

is voor vermindering van de ruis is 

de LF kortsluiting van twee punten 

op de transistor, liefst tussen basis en 

emitter of basis en collector. Wan¬ 

neer op die manier een ruisarme 

oscillator is gekonstrueerd kunnen 

we aan de modulatie denken. 

Modulatie 

Een ideale manier is met een varicap 

b.v. BA 102, maar ook een OA85 of 

OA79 werkt goed als capacitieve 

diode, hoewel dan de modulatiediep- 

te kleiner wordt. In de praktijk blijkt 

tevens, dat een voorspanning niet 

nodig is voor het regelen van de 

capacitieve diode. Toch blijkt de z.g. 

basismodulatie zeer goed te voldoen, 

waardoor extra problemen rondom, 

de capacitieve diode achterwege 

blijven. Met het in het februarinum¬ 

mer gepubliceerde ontwerp was basis¬ 

modulatie moeilijk, met als gevolg 

een kleine stroomvariatie. Door het 

HF-signaal tussen basis en emitter 

aan te leggen versterkt de transistor 

wel en is de stroomvariatie en dus de 

gevoeligheid veel groter (fig. 5). 

De mikrofoon „zweeft” t.o.v. de bat¬ 

terij, zowel HF als LF; dit hoeft geen 

bezwaar te zijn, maar het is wel pret¬ 

tig als één pool aan nul ligt. Tot nu 
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Betekent waarborg voor kwaliteit 

Model DM-108 

Vraagt daarom Teisco’s Dynamische en Kristal 
Microfoons, Microstands en Elementen. 

KRISTAL-OSCILLATORS 
met of zonder thermo-gecontroleer- 
de oven. „Plugin” uitvoering. 

KWARTS-KRISTALLEN 
volgens MIL-C-3098-C, DEF-5271-A 
of uw fabrieksspecificatie. 

FREQUENCE-SOURCES 
zeer compacte frequentie-stan- 
daards in moduul vorm, leverbaar 
in frequenties van 50 kHz tot 1 
Hz. Voor frequentie-referenties, 
tijdstandaard, servocontrole, auto¬ 
matisering en vele andere toepas¬ 
singen. 

OVENS 
voor kwartskristallen en tempera- 
tuurgevoellge componenten. Plug¬ 
in units, diverse typen met bi-me- 
taal of elektronische controle. 

VOOR: INDUSTRIE. LABO¬ 
RATORIA. DEFENSIE EN 
AMATEURS 

Alleenverkoop voor Nederland: 

V. INTERNATIONAAL HANDELSKANTOOR 
Zeekant 94 G — Tel. 559874 — Den Haag 

=STFIBILIX 
KWARTS TECHNISCH BEDRIJF N.V. 

Hobbemastraat 125 Oen Haag 

Telefoon 33249/ 



toe hebben we niet gesproken over 

de déemphasis in de ontvanger, waar¬ 

door een préemphasis (50 ^sec) nodig 

is in de zender. Dit is echter pas 

merkbaar bij 6 KHz, dus onbelang¬ 

rijk voor spraak. Wil men echter hifi 

muziek overdragen, dan is een vari- 

cap met voorspanning etc. gewenst. 

Alle voorgaande overwegingen heb¬ 

ben geleid tot een slotontwerp, dat 

zeer gevoelig is, weinig ruis en ver¬ 

vorming heeft en een grote collector- 

stroomvariatie toont. Door een elec- 

trolyt over de batterij op te nemen 

wordt de inwendige weerstand van 

de batterij aanmerkelijk verlaagd, 

waardoor de modulatiediepte groter 

wordt. 

Sïi-ene 

Een elektronische sirene hoeft niet 

alleen nuttig te zijn voor politie of 

brandweer (wie zei BB?); ook op 

ander vlak, voor amusement, voor 

onderwijs, brand- en diefstalalarm. 

De schakeling bestaat uit vier goed¬ 

kope pnp-transistoren, waarvoor elk 

type gebruikt kan worden. Deze vier 

vormen twee multivibratoren op ver 

uiteenliggende frekwenties met Tl en 

T2 voor de lage zwaaifrekwentie en 

T3 met T4 voor de eigenlijke toon. 

Als T2 van de uit-toestand om¬ 

schakelt in de aan-toestand, veran¬ 

dert de spanning over de collector- 

weerstand van lk8. Deze weerstand 

is gekoppeld met de tweede multivib 

op een zodanige manier, dat hij een 

deel vormt van de frekwentiebe- 

palende delen. De sirene heeft door 

de capaciteit van 100 /xf en de weer¬ 

standen van 18k en 33k een snelle 

aanloop en een langzamer aanloop, 

zodat de sirene zeer realistisch is. 
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MOTOROLA field-effect-transistors 

tetrode fets (met regel electrode) 
ƒ 21.50 

3 N 124 broakdown voltage 50 V 
3 N 125 low power switching 
3 N 126 en UHF-toepassingen 

insulated gate (MOS) fets (Zi = 1000 Megohm bij 1 k Hz) 
N-channel MM 2102 ƒ 40.— 
P-channel MM 2103 ƒ 36.— 

Silicon n-channel fets ('gss = 01 nA max> 

2 N 4220-2 N 4222 ƒ 13.90 
versterker- en schakeltoepassingen 
2 N 4223-2 N 4224 
h.f .-toepassingen 

Emmastraat 36 a, Hilversum - Tel. 2950-14121 of 44997 

No. 5000 

met spiegelV> 
voor ^ 
beeldcontrole 

• v 

BREMA (V C/ 
VALERIUSSTR. 114 - AMSTERDAM I 

TELEFOON 020 - 72 07 52 

^'-fiaasf^Ost. gereedschap 
ook plaats is voor 

60 buizen, universeelmeter, 
snoeren, etc. 

heuptas 
voo« 

ANTENNE MONTEURS 

• Vervaardigd 
uit kanvas 
met overslag 

• Kleine bijtas 
• Afmetingen 

40 x 30 x 4 cm 
• Totaal gewicht 

2,3 kg. 

Fesa 8 RL 

Hfrsdunaui 
Combinatie-antenne 
voor Ie en 2e programma 
Lopik kanaal 4 en 27 

(Ondanks compacte bouw 
9 dB spanningswinst 
in kanaal 27) 

N.V. v/h Claessen & Co 
Lijnbaansgracht 282 - 283 
Amsterdam-C — 
_Tel. 0 20-249102 
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Nieuw systeem 

voor voorkeurinstelling : 
1 

Gedurende het veertigjarig bestaan 

van de radio zijn reeds vele metho¬ 

den toegepast om het afstemmen op 

de gewenste zender te vergemakke¬ 

lijken. Ofschoon het afstemmen met 

de hand in de meeste gevallen weinig 

moeilijkheden oplevert, doen zich 

omstandigheden voor waarbij men er 

niet de volle aandacht aan kan schen¬ 

ken, bijvoorbeeld als men al rijdende 

een autoradio of een autoportable 

wil afstemmen. Bovendien wordt het 

juist afstemmen op een zender, hoe¬ 

wel het niet bijzonder moeilijk is, 

soms als een last beschouwd, speciaal 

als een luisteraar de ene zender na de 

andere wil proberen om na te gaan 

of er een programma naar zijn smaak 

wordt geboden. Dit is niet alleen bij 

de radio het geval maar het doet zich 

in vele delen van het land ook bij de 

keuze van het televisieprogramma 

voor. 

Deze overweging leidde enige jaren 

geleden tot de introductie van de 

Philips memomatic kanaalkiezers in 

televisie-apparaten. Deze kanaalkiezer 

biedt de mogelijkheid om de ver¬ 

schillende zenders ieder in hun eigen 

kanaal eenmaal nauwkeurig met de 

fijnregeling vast in te stellen, zodat 

later van de ene naar de andere zen¬ 

der overgeschakeld kan worden zon¬ 

der dat met behulp van de fijnrege¬ 

ling steeds opnieuw moet worden bij¬ 

gesteld. 

In de nieuwe Philips autoportable 

22 RP 463 is een voorziening aange¬ 

bracht die in sommige opzichten 

overeenkomst vertoont met de me¬ 

momatic kanaalkiezer in een tele- 

visieapparaat. In beginsel bestaat de 

voorkeurafstemming uit een aantal 

ruitertjes die langs de FM-schaal 

gezet kunnen worden op die plaat¬ 

sen, waar zich de meest beluisterde 

zenders bevinden en waardoor de be¬ 

weging van de afstemwijzer dusdanig 

wordt vertraagd dat een duidelijke 

weerstand wordt waargenomen, con¬ 

tinu afstemming blijft niettemin 

mogelijk. Gezien de hoge mate van 

nauwkeurigheid die bij FM-afstem- 

ming noodzakelijk is, moet de voor¬ 

keurinstelling gezien worden in 

samenhang met de op de betreffende 

ontvanger aanwezige automatische 

FM-fijnregeling. 

In figuur 1 is de basis principe voor 

de voorkeursinstelling aangegeven. 

Met de normale afstemknop (1.) 

wordt de afstemwijzer (2.) over de 

schaal bewogen. 

De wijzer is verbonden met hit 

blokkeer-mechanisme (3.) dat langs 

een U-vormige rail beweegt. Op het 

blokkeer-mechanisme is een veer (4.) 

met uitsparing (5.) bevestigd. Als de 

wijzer naar rechts wordt bewogen 

zal de uitsparing op de nok van de 

ruiter (6.) het mechanisme tegenhou¬ 

den. Indien de knop verder wordt 

gedraaid voelt de gebruiker dat hier¬ 

bij een bepaalde weerstand moet 

worden overwonnen. De ruitertjes 

moeten gezien de regionaal verschil¬ 

lende ontvangstmogelijkheid door de 

gebruiker zelf worden ingesteld. De 

ruitertjes die onder normale ge- 

bruikscondities in de U-vormige rail 

(7.) vastzitten kunnen door het ver¬ 

draaien van een staafje (8.) dat in de 

rail beweegt, worden losgezet. Dit 

staafje wordt bediend door middel 

van een hefboompje aan de rechter¬ 

kant van de schaal. 

Het vastzetten van de ruitertjes is 

even eenvoudig als doeltreffend. Het 

systeem is in figuur 2. aangegeven. 

In de U-vormige rail (7.) ligt een 

staafje dat aan één zijde vlak is. Wan¬ 

neer de vlakke zijde zich tegenover 

het ruitertje bevindt kan deze ge¬ 

makkelijk heen en weer worden be¬ 

wogen. De afmetingen van ruitertjes, 

rail en staafje zijn zodanig dat de 

extra wrijving van dit systeem kan 

worden verwaarloosd. Wanneer het 

staafje echter wordt gedraaid worden 

de flenzen (10.) van het ruitertje 

vast tegen de hoeken van de rail ge¬ 

drukt. 

Men kan natuurlijk stellen dat dit 

ontwerp niet geheel origineel is daar 

gelijke regelingen reeds jaren ge¬ 

leden in professionele apparatuur 

werden toegepast. In communicatie- 

ontvangers en zenders kunnen me¬ 

chanismen worden toegepast die be¬ 

trekkelijk gecompliceerd en duur 

zijn. Het probleem was in dit geval 

een voorkeur-afstemming te maken 

tegen een redelijke prijs die toegepast 

kon worden in niet professionele 

apparatuur en die toch even nauw¬ 

keurig zou zijn als in professionele 

apparatuur. 
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MONTAFLEX 

MONTAFLEX HET MEEST UNIVERSEEL 

MONTAFLEX HET MEEST GEBRUIKT 

MONTAFLEX BLIJFT ALTIJD BRUIKBAAR 

MONTAFLEX ALTIJD EEN BIJPASSENDE KAST 

Koppefplaatje 
^ MM42 

NEEM VANDAAG NOG EEN 
MONTAFLEX BASIS-SERIE 
IN VOORRAAD EN U KUNT 
ALTIJD ALLE KANTEN UIT. 

MET EEN MONTAFLEX-KAST VOO 
ZELFBOUWAPPARATUUR VERKRIJGT U HET 
AANZIEN VAN EEN FABRIEKSINSTRUMENT 

N.V. GULLY 
LOOSDRECHT TEL. 02958-3393 

AMPEX A-122 portable recorder Gevr. schakelingen voor amateurs. 
.serv.doc. 117 V - 50 Hz. van K. Guchelaar Kortenaerstraat 19 j 
2200,— voor ƒ 395,—. Rotterdam 2. 

RSVOX G-36. Nw. ƒ 1000,— 
tel. 02964-17643 na 19 uur. 

Coaxiaal kabel beter afmonteren met de gepatenteerde 

Mischke COAX-hulsjes nr. 16. 

COAX - hulsies 
nr. 16 

Zij omklemmen op de juiste wijze de afscherming en 
zorgen voor een blijvend goed kontakt en bedrijfs- 
zekere aansluiting aan de antenne- en filterklemmen. 
- Tegen weersinvloeden bestand. 
- Geen ongewenste antenne-storingen 
- Grote besparing op arbeidsloon 
Uit voorraad leverbaar in zakjds inh.: 
100 stuks nr. 16 a f 4,50 netto of ons magazijn. 

Alleenverkoop: 
BREMA - Amsterdam - Valeriusstraat 
Telefoon 020-720 752 

Voor Zenerdioden ECO (Eberle, Kohier & Co.). 

ALLOYED TYPEN 
van 250 mW tot 15 W 
van 2,7 V tot 47 V 

DIFFUSED TYPEN 
van 400 mW tot 100 W 
van 10 V tot 200 V. 

Vele typen uit voorraad leverbaar. 

BOTERSLOOT 23-27 POSTBUS 1122 - ROTTERDAM - TEL 132220 
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MAGNEETSCHAKELAARS. 

Klöckner Moeller heeft een 
nieuwe serie magneetschake- 
laars ontwikkeld van welke 
serie thans het eerste type, de 
DIL 6, leverbaar is. In deze 
nieuwe serie is een langjarige 
ervaring verwerkt, waarbij er 
door de constructeurs tevens 
zeer duidelijk naar gestreefd is 
om een schakelaar te constru¬ 
eren die gemakkelijk en snel 
gemonteerd kan worden. Het 
aansluiten van de kabels is op 
eenvoudige wijze mogelijk: de 
aansluitklemmen bevinden zich 
aan de onder- en bovenzijde 
van de schakelaar en zijn zo¬ 
danig uitgevoerd, dat kabel- 
schoenen niet nodig zijn. De 
afbrandkontakten kunnen zeer 
gemakkelijk gekontroleerd 
worden. 
Deze apparatuur wordt op de 
markt gebracht door Vanan- 
del N.V. te Rotterdam. 

BLY 22 en BFY 99. 

Twee nieuwe vermogenstran- 
sistoren van Telefunken blij¬ 
ken vervaardigd volgens het 
RCA-overplay-principe. 
Door de langs epitaxiale weg 
parallel geschakelde aparte 
emitters blijkt een gunstig 
eindresultaat, b.v. voor de 
BLY 22 een vermogen van 3 
watt bij 400 MHz. 
Zie hiervoor ook Elektuur, 
maart 1966, pag. 309. 

Twee nieuwe silicium 
vermogenstransistors 

Philips levert nu twee nieuwe 
silicium planar epitaxiaal tran¬ 
sistors voor hoge frequenties 
en grote vermogens. De beide 
typen, BLY 20 en BLY 21 zijn 
NPN transistors en door bo¬ 
vengenoemde eigenschappen 
zeer geschikt voor toepassing 
in eindtrappen van draagbare 
zenders. 

Vermogenspentode voor 
industriale toepassingen, 
type YL 1200. 

De YL 1200' is een HF vermo¬ 
genspentode die door Philips 
speciaal is ontwikkeld voor 
industriële doeleinden. De 
buis heeft een steilheid van 
6 mA/V en een maximale 
anodedissipatie van 45 W. 
velijk 300 en 220 MHz. De 
zeer gunstige eigenschappen 
van deze silicium transistors 
blijven ook bij lage voedings¬ 
spanningen behouden. 
De BF 184 is bij uitstek ge¬ 
schikt voor toepassing in HF 
en MF versterkertrappen met 
automatische versterkingsrege- 
ling. 
De BF 185 is een uitstekende 
HF versterk- en mengtransis- 
tor voor antenne-ingangen 
met lage impedantie, zoals bij 
VHF ontvangers en mobiele 

communicatie-apparatuur 
voorkomen. 

EERSTE PLASTIC UJT. 

De eerste plastic UJT is aan- 
gekondigd door Texas Instru¬ 
ments en is een planar-sili- 
ciumtransistor met een 20 x 
lagere lekstroom dan gewone 
silicium-alloy UJT’s. 
De TIS heeft een zeer lage 
lekstroom van 10 nA bij 25 ° 
Celcius, waardoor b.v. kleine¬ 
re en goedkopere condensato¬ 
ren in tijdschakelingen moge¬ 
lijk zijn. 
Belangrijk is vooral de prijs, 
die gehalveerd schijnt te zijn. 
De parameters hebben een ta¬ 
melijk grote tolerantie voor 
Rbb = 4 k min en 9 k ohm 
max.; voor de êta 0,55-0,80. 

AF 239. 

Als vervanging voor de AF 
139 is sedert kort de AF 239 
op de markt gebracht, zowel 
door Telefunken als door Phi¬ 
lips. 
Telefunken gaf de gegevens 
van deze transistor voor UHF- 
tuners en versterkers vrij, 
waaruit blijkt, dat de ruisfak- 
tor met 30% omlaaggebracht 
is, de afsnijfrekwentie tot 
650 MHz opgevoerd (bij de 

AF 139 ca. 500 MHz) en de 
vermogensversterking bij 800 
MHz van 10 tot 14 dB werd 
opgetrokken. Ook blijkt on¬ 
danks de grotere gevoeligheid 
de transistor gemakkelijker in 
de schakeling te hanteren. 

M 17-11. 

Telefunken heeft een nieuwe 
serie rechthoekige oscilloscoop- 
buizen met zeer korte hals in 
haar programma opgenomen. 
De foto toont van links naar 
rechts de D8-11, D9-10, D14- 
11 en de M17-11. De laatste 
buis is voor magnetische af¬ 
buiging en kost ca. ƒ 400,—. 
Ze is vooral bedoeld voor TV- 
monitoren. Het formaat is 
dat van een briefkaart. 

Dubbelelektrode YL 1030 
met korte opwarmtijd. 

De YL 1030 is een zendbuis 
bestemd voor toepassing in 
frequentievermenigvuldigers en 
HF vermogensversterkers. 
Deze tetrode is door zijn kor¬ 
te opwarmtijd en lage gloei- 
spanning zeer geschikt om in 
draagbare zendapparatuur te 
worden gebruikt. 

AKAI AA. 5000 

Akai heeft een nieuwe tran- 
sistorversterker geïntrodu¬ 
ceerd voor 110 watt muziek- 
vermogen met 1 % vervor¬ 
ming. (70 watt sinusvermo¬ 
gen). Het frekwentiebereik is 
20-35.000 Hz. 
De meest gunstige belasting- 
impedantie is 8 ohm voor 
maximale output en minimale 
vervorming. 
De versterker kost ƒ 925,—. 

H.P. VERHUISD. 

Door de enorme expansie van 
het bedrijf in Nederland is 
H.P. verhuisd naar de Boele- 
laan 1043 te Amsterdam (Bui- 
tenveldert). Het nieuwe tele¬ 
foonnummer is 020-427777. 

ELECTRONIC IMPORT 
VERHUISD. 

Electronic Import is per 1 ok¬ 
tober vershuisd naar Kerk¬ 
straat 13 te Velp (Gld.). Het 
nieuwe telefoonnummer is 
08302-6164. 

VAGA. 

In Voorburg is een nieuw 
elektrotechnisch bureau VA- 
GA onder direktie van de 
heer J. v. Gaans gevestigd. 
VAGA zal zich bezighouden 
met het ontwerpen, de ver¬ 
vaardiging en montage van 
schakelingen met gedrukte be¬ 
drading. 
Men legt zich vooral toe op 
de levering van kleine series 
die op korte termijn geleverd 
moeten worden. 

BF 184 en BF 185. 

Uit de ruisarme silicium pla¬ 
nar epitaxiaal NPN transistor 
BF 115 zijn door Philips twee 
nieuwe typen ontwikkeld, die 
bijzonder geschikt zijn voor 
gebruik in HF en MF verster¬ 
kers. Deze transistors met ty- 

enummers BF 184 en BF 185, 
ezitten een hoge verster- 

kingsfactor en een kleine te- 
rugkoppelcapaciteit. 
De grensfrequentie van de bei¬ 
de typen bedragen respectie- 

NIEUWE DENKFUSIE. 

Fairchild en Texas Instrument 
hebben tot een z.g. bruis- 
licentieovereenkomst besloten, 
die erop neerkomt, dat alle 
patenten op het gebied van 
halfgeleiders en van machines 
voor de produktie ervan zul¬ 
len worden uitgewisseld. 
De overeenkomst geldt voor 
10 jaar en voor patenten over 
de gehele wereld, behalve Ja¬ 
pan. 
Belangrijk in dit opzicht zijn 
de Fairchild patenten voor de 
planartechniek en de Tl-pa- 
tenten betreffende Integrated 
Circuits. 

1147 



bij de afdeling omroep en televisie kunnen worden geplaatst: 

3* enige radiotechnici voor a, bene afhankelijk van ervaring 

die tewerkgesteld zullen worden bij het Omroep- en en leeftijd, variërend van f 541,- tot 
Televisiezenderbedrijf. Ervaring op zendertechnisch f 1182,- bruto per maand (de genoemde 

gebied strekt zeer tot aanbeveling. bedragen zijn inclusief de huurcom- 
pensatie). 

b• ©mg© radiotechnici Een vakantietoeslag van 6% van het 

voor werkzaamheden op het gebied van nieuwbouw, bruto jaarloon, 

onderhoud en revisie van straalverbindingsapparatuur. 
Reis- en verblijfkosten volgens Rijks- 

c. een meettechnicus rege,ing 
die zal worden belast met het verrichten van gespecia- Gehuwde werknemers worden even- 

liseerde metingen aan TV- en FM-zenders. tueel de verhuiskosten tegemoet 
gekomen. 

Goede sociale voorzieningen. De standplaats voor de onder b en c genoemde functio- 
narissen is 's-Gravenhage, van waaruit zij de werk¬ 
zaamheden die over het gehele land verspreid liggen, 
zullen verrichten. 

Vereisten voor a, b en c: 
naast het diploma MULO of L.T.S. het diploma 
Radiotechnicus NERG of gelijkwaardige opleiding. 

Schriftelijke sollicitaties 
aan de Centrale Directie 
der PTT, bureel AZRS, 
Kortenaerkade 12 te 
’s-Gravenhage. 

0mischke\ 
voor moeiteloos zekencontact 
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ELECTRO TECHNICA ROTTERDAM Hoevestraat 30 

levert 

BEDRIJFSCOMMUNICATIE 

zoals interne communicatie (intercoms), op 

en omroepinstallaties, huistelefoons, mega 

foons. 'O NATIDWAL communicatie 
DRAADLOZE SIGNALERINGS 
en BESTURINGSSYSTEMEN 

w.o. de draadloze brandalarmering 

BEDRIJFSTELEVISIE 

camera's, monitoren, 

ZENDONTVANGERS 

n verschillende vermogens en frekwenties 

een overzicht van de stand 

op de Jaarbeurs van het Oosten, 

TUUT ai ftffUIM 

CF O.A. DÉ BEKENDE 

COMMUN I CATIE-ONTVANGERS weerstanden 

JR 101 (9R59) 

4 banden 

540 Kc - 30 Mc 

met enkele en dubbele band- 
spreiding 

3.5 en 7 Mc afleesbaar op 

JR 102 (JRÓO) 

5 banden 

540 Kc - 30 Mc 

+ 2 m.converter 142-148 Mc 

bandspreiding op alle banden 

40 en 80 Mc op 5 Kc aflees¬ 

baar 

Gev.heid 3 [xV 

Q multiplier BFO 
Gatedbeam (FM) ANL 

GW - SBB ontv. S meter 

Crystal marker oscillator 

14 buizen - 1 diode 

luxe metalen kast 

Slechts ƒ 625,— 

Gev.heid 10 p,V 

Q multiplier BFO ANL 

Output 1.5 Watt 

8 buizen en S meter 

in prachtige metalen kast 
luxe uitvoering 

Slechts ƒ 475, omco 
condensatoren 

Schuifpotentiometers mono en stereo-alle courante waarden! 

Mono ƒ 12,60 Stereo, ƒ 16,80 (lin. en log.) 

Stereo potentiometers alle waarden - ook 10 K. 
Lin. ƒ 3,70 Log. ƒ 3,90 

Toerentelmeters (1 mA) 240° (60 mm) ƒ 52,50 

(80 mm) ƒ 56,— Handelsonderneming 
W. Hagen - Zierikzee 

Telefoon-Oi 110 3253 

Eldorado voor de Radio-amateur! 

Tel.: 604993 

Prinsegracht 34 
Giro 283062 

's-GRAVENHAGE 
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HALFGELEIDERS 
Germanium dioden 

C^êT;. 

Silicium dioden 
van 250 mA - 200 A 

Zener dioden 

Thyristors 

Microgolf Si-dioden 
CS£> 

Hoogspannings gelijkrichters 

Silicium Planar transistoren 
Volledige prijslijst en catalogus op aanvraag 

HI1U NV 
NIEUWE PARKLAAN 9 DEN HAAG 

^ TELEFOON 514131 

BREMA 
VALERIUStTRAAT 114 ■ AMSTERDAM 

TEUFOON OIO - T JOTiJ 

SCHRAPER ELECTRONICA 

U H F «impl 

20 dB 

tOf 
T»pt t! 

• Geschikt voor 75 en 300 & kabel. 

• Voeding door de antennekabel in beide gevallen. 

• Automatische polariteitskeuze van voeding- en 
stuurspanning. 

• Al onze nieuwe versterker-typen zijn verzilverd. 

• Prototype’s reeds IV2 jaar in bedrijf. 

Wilt U hier meer van weten? Bel of schryf ons voor 
_ vanaf november ook op 

brengt als eerste een transistor 
antenneversterker met elektronische 
afstemming voor de hele UHF band 

Tevens geschikt voor ontvangst van kleuren-TV. 
Uitgevoerd voor mastmontage. 

• Techn. geg. UHF regelversterker, type RB 45; verst. 17-20 

dB; ruisget. 4-6 Kto; bandbr. 20-30 MHz. 

Prijs inclusief voedings- en regeleenheid ƒ 198,- bruto 

• Techn. geg. UHF versterker met vaste afstemming op drie 

naast elkaar liggende kanalen, type KB 45; verst. 18-20 dB; 

ruisget. 4-6 Kto; bandbr. 20-30 MHz. 

Prijs inclusief voedingseenheid ƒ 125,- bruto 

• Techn. geg. VHF breedband versterker, type B 123; verst. 

16 dB; ruisget. 5 Kto; breedband 30-230 MHz. 

Prijs inclusief voedingseenheid ƒ 125,- bruto 

nadere gegevens. Wtf demonstreren dageltfks, 
Telefunken kleur en-TV van 8-10 v.m. 

Electronica, meet en regeltechniek 
Fabriek Ternatestraat 1. Tel. 020-944285. Postbox 4083, 
Amsterdlam-6. 
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MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT 

Bij de Technische Dienst van de afdeling Luchtverkeers¬ 

beveiliging van de Rijksluchtvaartdienst kunnen ter stand¬ 

plaats Amsterdam (Sloten) worden geplaatst een 

technicus 
vac.nr. 6-5195a/7201 

voor het verrichten van controle-, afregel-, herstel- en on¬ 

derhoudswerkzaamheden aan communicatieapparatuur. 

Vereist: diploma LTS Elektrotechniek en diploma radio¬ 
monteur NERG. 

Leeftijd: tot ca. 35 jaar. 

Salaris: afhankelijk van leeftijd en ervaring tot maximum 

ƒ 747,— per maand, met eventuele uitloop tot 
max. ƒ 822,— per maand; 

alsmede een 

technicus 
vac.nr. 6-5195b/7201 

voor het onderhouden, revideren en afregelen van radar- 
apparatuur. 

Vereist: diploma LTS Elektrotechniek en diploma radio¬ 

monteur NERG. Studie voor het diploma radiotech¬ 

nicus NERG strekt tot aanbeveling. 

Leeftijd: tot ca. 35 jaar. 

Salaris: afhankelijk van leeftijd en ervaring tot maximum 

ƒ 822,— per maand, met eventuele uitloop tot 
max. ƒ 922,— per maand. 

De salarissen zijn exclusief 6% vakantie-uitkering. AOW- 
premie voor Rijksrekening. 

Schriftelijke sollicitaties onder het bij de gewenste functie 

vermelde vac.nr. (in linkerbovenhoek brief en env.) zenden 

aan Bureau Personeelsvoorziening en Bemiddeling van de 

Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1, 
's-Gravenhage. 

SOLETTA 
RICHTPRIJS f 145,- 

Een moderne platenspeler, 

4 snelheden met transistorversterker. 

Geschikt voor stereo-weergave in combinatie met 

een normale radlo-ontvaniger. Ook leverbaar zon¬ 

der versterker. 

DUITSE TOPKWAUTEIT 
MET VOLLEDIGE 
NEDERLANDSE 
IMPORTEURSGARANTIE 

LAAGSTE PRIJS 

Inl. en prospectie op aanvraag bij: 

Handelsond. Spico, Rotterdam, tei. (OIO) 13 89 60 

Groothandel H. J. Peters, Ouderkerk, tel. (02964) 3 14 12 

Fa. J. S. d'Ancona, Groningen, tel. (05900) 2 26 38 

Fa. P. Kamp, Zwolle, tel. (05200) 120 24 

Elektrotechn. Handelsond. Th. Waldthausen Jr. 

Kortenhoef, tel. (02950) I 22 89 

J. A. van Drunick, Breda, tel. (01600) 3 30 36 

Groothandel Dodemont, Den Bosch, tel. (04100) 3 18 25 

Haraf N.V., Den Haag, tel. (070) 63 9153 

Importeurs voor Nederland 

N.V. HANDELMIJ RAFENA 
Amsterdam - Tel. 020-727307 

1151 



Ons leveringsprogramma omvat bovendien professio¬ 
nele halfgeleiders van de volgende topmerken : 

• Solid State Products Ine. 
Silicon stuurbare gelijkrichters 

• Tadiran Israël Electronic Industries 
Silicon planar transistors 

• Chrystalonics, Ine. 

Silicon transistors, geïntregeerde chopper-transistors. 
Field Effect transistors, spanningsafhankelijke capaci- 

teitsdiodes. 

Wij zullen U gaarne complete 
documentatie gratis en vrijblijvend 
doen toekomen. 

Ingenieursbureau 

CZA KONING EN 
HARTMAN N.V. 
Haagweg Lsd 42 - Den Haag 
Tel. (070) - 685450* 

Importeurs voor Nederland 

N.V. HANDELMIJ RAFENA 
Amsterdam - Tel. Ö20-727307 

Dit is de ware grootte van een Unitrode diode die zijn 

tijd een generatie vooruit is. 

De tijd van de broze whisker die zo gemakkelijk door¬ 
brandde bij de minste overbelasting... is voorbij. 
De tijd van de ledige ruimte waardoor op den duur 
gemakkelijk besmettingen optraden die de karakteris¬ 

tieken devalueerden... is voorbij. 
De tijd van de tere constructie met de kansen van losse 
verbinding (kraak en ruis), lekke omhulsels en daardoor 
korte levensduur... is voorbij. 
De Unitrode diode is het antwoord op alle problemen en 
moeilijkheden die met de conventionele diode-van-van- 

daag zo veelvuldig voorkomen. 
De Unitrode-diode heeft geen whisker. De draaduit- 
einden zijn onder zeer hoge temperatuur DIRECT 
gelast aan het Silicon -wafeltje. 
De Unitrode diode heeft geen lege ruimte. Het gehele 
systeem is ingesmolten in hardglas. Dit unieke fabricage¬ 
proces maakt van de Unitrode diode één gefixeerd geheel, 
dat bestand is tegen thermische schokken van -195° C 

tot +300° C. 
De electrische eigenschappen zijn onaantastbaar en 
permanent. De Unitrode diode is volkomen shockproof 
en betrouwbaar zijn hele lange leven lang, is bestand 
tegen overbelasting van vele malen de nominale stroom 
onder de meest strenge condities van schokken, trillen 
en versnellen. 

UNITRODE 
EEN NIEUW BEGRIP VOOR 
ZENER DIODES, 
GEDIFFUSEERDE SILICON 
GELIJKRICHTERS, 
SCHAKELDIODES, BRUGGEN. 

Een klassieke wisselstroomontvanger met 7 buizen. 

10 FM- en 6 AM-kringen. 
Grote permanent-dynamische breedband-luidspreker. 

Ingebouwde antennes, aansluiting voor platenspeler, 

bandrecorder en 2e luidspreker. 

Afmetingen 52 x 28 x 22 cm. 

DUITSE TOPKWAUTEIT 
MET VOLLEDIGE 
NEDERLANDSE 
IMPORTEURSGARANTIE 

LAAGSTE PRIJS 

Int. en prospectie op aanvraag bij: 

Handelsond. Spico, Rotterdam, tel. (010) 13 89 60 

Groothandel H. J. Peters, Ouderkerk, tel. (02964) 3 14 12 

Fa. J. S. d'Ancona, Groningen, tel. (05900) 2 26 38 

Fa. P. Kamp, Zwolle, tel. (05200) I 20 24 

Elektrotechn. Handelsond. Th. Waldthausen Jr. 

Kortenhoef, tel. (02950) I 22 89 

J. A. van Drunick, Breda, tel. (01600) 3 30 36 

Groothandel Dodemont, Den Bosch, tel. (04100) 3 18 25 

Haraf N.V., Den Haag, tel. (070) 63 91 53 
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GEWAARMERKT 
DE VAKMAN WEET WAT DAT WAARD IS 

Daarom zal hij altijd verlangen dat op elke 
verpakking het waarmerk voor kwaliteit 
staat. Een goede verpakking houdt immers 
de belofte voor een goed produkt in. En 
Pope buizen zijn goed. Kenmerkend hier¬ 
voor zijn de constante kwaliteit, de functio¬ 
nele toepassing, de ruime keus en last but 
not least, de geweldige service. De radio- 
handelaar weet achter zich een organisatie 
die hem met raad en daad wil en kan steu¬ 
nen. Dat is Pope. 

RADOMA N.V. - AMSTERDAM - TELEFOON 020-50161 



TAMTAM. 
ELECTR0LYT1SCHE CONDENSATOREN 

Type ETP 
Constructie 

Temperatuurbereik 

Nominale spanningen 
en capaciteiten 

Capaciteitstolerantie 

Lekstroom in pA 

Verliesfactor tg 6 

Afmetingen in mm 

Maatschets 

Tantaal electrolytische condensator met vaste electrolyt en kunsthars om¬ 
huld. Staande uitvoering voor gedrukte schakelingen. 

-55° t/m +85° C 

Capaciteit 
vf 3 

Nominale spanning ïn V — 
0 10 15 20 30 

0,33 ETP 1 
0,47 ETP 1 
0,68 ETP 1 
1 ETP 1 
1,5 ETP 1 
2,2 ETP 1 ETP 2 
3,3 ETP 1 ETP 2 
4,7 ETP 1 ETP 2 ETP 3 
6,8 ETP 1 ETP 2 ETP 3 

10 ETP 1 ETP 2 ETP 3 
15 ETP 1 ETP 2 ETP 3 
22 ETP 2 ETP 3 
33 ETP 2 ETP 3 
47 ETP 2 ETP 3 
68 ETP 3 

100 ETP 3 

Alle waarden van de E-3 reeks zijn uit voorraad leverbaar. 

±20% 

< 0,04 • CN • UN of < 2, waarvan de grootste waarde geldt. 

< 8 % (bij 50 Hz en 20° C) 

Type L max. B max. H max. 

ETP 1 4,5 4 7 
ETP 2 6,5 4,5 8 
ETP 3 8,5 5 10 

Rastermaat 

2,5 
5 
5 

|^Nu|±0'5 

K. S. DJIE N.v. 

VERTEGENWOORDIGINGEN & IMPORT 

ELECTRON ISCH E ONDERDELEN 

BOVENKERKERWEG 37 . AMSTELVEEN . POSTBUS 19 • TEL. 02964-16222 • TELEX 13137 


