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DE BESTE 
CONDENSATOREN 

VAN POOL TOT POOL 

Rifa condensatoren voldoen aan de hoogste eisen. 
Rifa Aktiebolaget behoorttot hetZweedse Ericsson 
Concern. 
Dat is • garantie voor hoge kwaliteit 

• blijvende service 
Technischedocumentatieopaanvraagverkrijgbaar. 
Korte leveringstijden. 

1 MINIPRINT M.P. • CONDENSATOREN. 
Speciaal voor "printed circuit” schakelingen, tevens voor 
normale montage. Zelfherstellende werking beschermt de 
condensator tegen overbelastingen. 
Capaciteiten: 1000pf-2mF.Spanningen: 200-1000v. 

2 METAAL-PAPIER CONDENSATOREN. 
Voorelectronische schakelingen, motorcondensatoren, fase- 
compensatie. Capaciteiten: 0,05-60 mF. 
Spanningen: 200-630 v = (max. 380 vru). 

3 R.C. VONKBLUSSERS. 
Voor verlenging van de levensduur van contacten en voor 
het begrenzen van piekspanningen. 
Capaciteiten: 0,1-1 mFmet serieweerstanden van: 22-680 pF 
Spanningen: 200-630v (pieksp.: 900 v) 

4 ELECTROLYTISCHE CONDENSATOREN. 
In koker- en bekeruitvoeringen. Rifa elco’s hebben lage lek¬ 
stromen en hoge rimpelstromen. 
Capaciteiten:0,33 -100.000 mF. Spanningen: 2,5-450 v. 

5 POLYSTYREEN CONDENSATOREN. 
Lage verliesfactor, hoge isolatieweerstand en gering 
capaciteitsverloop. Capaciteiten: 47 pF - 0,22 mF. Span¬ 
ningen: 100 - 500 V. Voor industriële toepassingen met 
professionele eisen. 

6 Tantaal-, polyesterfolie condensatoren en speciale 
types op aanvraag. 

ERICSSON TELEFOONMAATSCHAPPIJ N.V. 

Rijksweg 116, Rijen (N.Br.) 
Tel. (01692) 31 31* Telex 54114 



MOTOROLA 

A 50 MHz PROGRAMMABLE COUNTER 
DESIGNED WITH MECL II INTEGRATED CIRCUITS 

Dit is de titel van het laatst uitgekomen application note en tevens één van 
de vele toepassingen van MOTOROLA MECL II. 

Dat ook LSI in deze serie is doorgevoerd, daarvan moge onderstaand 
circuit getuigen. 

MC1036 • MC1037 

SELECT POSITIVE LOGIC 

DC Input Loadtng Factor: X, Y ~ 2 
Write ~ 0.5 

OC Output Loading Factor ~ 5 

Power Dissipat'ion = 250 mW typical 

Maximum Power Supply Varïatïon «* ±10% 

16-BIT COINCIDENT MEMORY 
”Cycle time”: 50 nsec. 
"Frequency”: 1 MHz. 

©.diode 
laboratorium voor electronentechmek 

HOLLANTLAAN 22 
UTRECHT 

ter.030-884214 

telex 47388 
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ELECTRONISCHE VOLTMETERS 

Dit is de 
IM-25 
Universele 
electronische 
transistor- 
voltmeter. 
Voor stroom-spanning en weerstandsmeting 
T 540,- bouwset; f 625," bedrijfsklaar 

De IM-25 is volledig getransistoriseerd en werkt op batterij¬ 
en netvoeding, is geschikt voor wissel- en gelijkspannings- 
metingen, voor wissel-en gelijkstroommetingen en voor weer¬ 
standsmeting. Het is een ideaal service- en laboratorium-in- 
strument voor binnen- en buitendienst. Technische gegevens: 

Gelijkspanningsmeting - 9 meetbereiken: 0-150mV;0-500mV;0-1,5V;0-5V;0-15V, 
0-50V; 0-150 V; 0-500 V; 0-1500V. Ingangsweerstand: 11 Mohm; Meetfout+ 3% 
van volle schaal. Gelijkstroom -11 meetbereiken: 0-15 microA; 0-50microA; 
0-150 microA; 0-0,5 mA; 0-1,5 mA; 0-5 mA; 0-15 mA;0-50mA;0-150 mA;0-0,5A; 
0-1.5A. Inwendige weerstand: 0,1 Ohm (bereik 0-1500 mA) tot 10 KOhm (bereik 
0-15 microA); Meetfout: + 4% van volle schaal. Wisselspannlngsmeting - 

9 meetbereiken: 0-150 mV tot 1500 V; zelfde bereiken als bij gelii' spannings- 
meting. Ingangsweerstand: 10MOhm/50pF; Meetfout: + 5% var. volle schaal. 
Frekwentiebereik: 10 Hz -100 KHz + 2 dB. Wisselstroom -11 meetbereiken: 
0-15 microAtot 1,5A; zelfde bereiken als bij gelijkstroommetingen inwendige 
weerstand; 0,1 Ohm (bereik 0-1,5A) tot 10 KOhm (bereik 0-15 mic-oA). 
Meetfout: ± 5% van volle schaal. Ohmmeter - 7 meetbereiken: xl; x10; 
x100;x1K;x10K;x100K;x1 Meg (lOOhm deelstreep op ’tmiddenvan de schaal). 
Meetkop : voor AC/DC/Ohm metingen één cmschakelbare meetkop. 
Voeding: omschakelbaar van net-voeding op batterij-voeding (netvoeding 
geheel vrij van chassis). Netspanning: 120/240 V, 50/60 Hz, 8 VA electronisch 
gestabiliseerd. Batterijspanning: 18 V d.n.v. 12 mono-cellen van 1,5 V 
in aparte behuizing te zamen met 2 mono-cellen van 1,5 V voor weer¬ 
standsmeting en een 1,35 V Kwik-cel voor de referentiespanning. 
Afmetingen: 187x 162x 412 mm. Gewicht: 3,9 kg. 

en er zijn er nog meer. 

IM-17 
f 155,- 

bouwset 
f 195,- 

bedrijfsklaar 

IM-16 
f 305,- bouwset 
f 370,- bedrijfsklaar 

IM-17 Transistor Volt-Ohm-Meter, werkt uitsluitend op batterij¬ 
en en is uitermate geschikt als mobiel service meetinstrument 
door geringe afmetingen, laag gewicht en handige aange¬ 
bouwde hard-plastic tas. 4 gelijkspanningsbereiken van 0 tot 
1000 V, nauwkeurigheid + 3%; ingangsweerstand: 11 MegOhm. 
4 wisselspanningsbereiken van 0 - 1,2 tot 1000 V, nauwkeurig¬ 
heid : + 5%,ingangsweerstand : 1 MegOhm/100 pF; weerstands¬ 
meting in 7 bereiken: XI (10 Ohm op het midden van de 
schaal), X10, X100, XIK, X10K, XI00K, XI MegOhm. 

IM-16 Electronische voltmeter, getransistoriseerd,batterij- en 
netvoeding; 8 gelijkspanningsbereiken: 0,5-1,5-5-15-50-150-500 
en 1500 Volts; ingangsweerstand: 11 MegOhm, nauwkeurigheid: 
± 3%; 8 wisselspanningsbereiken: 0,5-1,5-5-15-50-150-500 en 
1500 Volts; ingangsweerstand: 1 MegOhm, nauwkeurigheid: 
± 5%; weerstandsmeting in 7 bereiken: XI (10 Ohm op het 
midden van de schaal), X10, X100, XIK, X10K, X100K, XI 
MegOhm. Voeding: 110/220 V net of met ingebouwde batte¬ 
rijen. Afmetingen: 418 x 197 x 150 mm. Gewicht: 3,4 kg 

een gemakkelijke betaling • vraag om de Inelco Credit-Service • alle prijzen incl. B.T.W. AA 
"Mahuko” 

Krediet Service 

i INTERNATIONAL ELECTRONICS COMPANY 

AMSTERDAM A J. Ernststraat 801 Tel. 421722 • BRUSSEL Gasthuisstr. 20-24 Tel. TI2220 
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Het maandblad ELEKTUUR verschijnt 
de eerste van elke maand, behalve in 
juli en augustus, waarin één dubbel¬ 
nummer verschijnt, als speciale uit¬ 
gave voor halfgeleiders. 

Uitgave: 
Elektuur N.V. i.o. Postbus 40 Geleen 

Redaktie: 
Bob W. van der Horst 
Bourgognestraat 13, Beek. (Z-Lb) 

Illustraties: 
J. Bolland, Haarlem. 

Medewerkers: 
Redaktie B. F. C. Bos 
W. H. Leiner 
Advertenties: Harry P. Bruning. 
Abonnementen: Mevr. A. v. Meyel 

Administratie, Abonnementen, 
Redaktie en Advertenties: 
Postbus 40, Geleen. tel. 04402-2140-2149 
Giro 124.11.00 t.n.v. Elektuur, Geleen. 

Bank: 
Algemene Bank Nederland, Geleen. 

Administratie België: 
Postbus 40, Geleen (Nederland). 
PCR 17.70.26. 

Abonnementen: 
kunnen elke maand ingaan en lopen 
bij voorkeur synchroon met het kalen¬ 
derjaar. Zij eindigen alleen na schrif¬ 
telijke opzegging. 
Prijs ƒ 15,— per jaar, Bfr 225,— voor 
België. Speciale tarieven voor kollek- 
tieve abonnementen (studiecentra, be¬ 
drijven e.d.) 
Buitenland ƒ 17,50. 

Prijzen exclusief 4% BTW 

elektuur 73 

De in dit blad opgenomen schakelingen zijn uitsluitend bestemd 
voor huishoudelijk gebruik (Octrooiwet). Het toepassen van scha¬ 
kelingen geschiedt buiten verantwoordelijkheid van de uitgever. 
Overneming van artikelen of delen daaruit is toegestaan, mits de 
bron wordt vermeld; de redactie stelt in dat geval prijs op toe¬ 
zending van een present-exemplaar. 

NIEUWE PRINTS PRINTSERVICE 

KTV-streep-stip-generator 73-326 f 6,- Bfr 90 
IC-tester voor Bipak-IC’s 73-329 f 3,50 Bfr 55 
Toerenteller met IC 73-336 f 3,50 Bfr 55 

Zie voor verdere prints pag. 360 

maart 1969 
9e jaargang no 3 

INHOUDSOPGAVE 

Selektuur 317 
De jonge onderzoekers 321 
Streep-stip-generator voor KTV 322 
I.C.-tester 328 
De konstruktie van een Fet-voltmeter 330 
Goedkope transistortester 332 
Foto-elektrisch pick-up element 333 
Auto elektronica 334 
Integrated circuit breadboard 334 
DCS Proportionele modelbesturing, deel 2 338 
Regelbare gestabiliseerde 
en beveiligde voeding0-40 Volt, 2 Amp. 342 
Bepalen van maksimale doorslagspanning 
van transistbren 344 
Elekturon 2 345 
Geprogrammeerde kursus Boolese algebra, les \ 4 347 
Industrie 352 

BIJ DE FOTO OP HET OMSLAG 

De punt-streep-generator voor KTV is het thema van 
de foto, zie pagina 322 (foto Wireless World, Londen). 

galvanisch bewerkt - gemonteerd met onderdelen 
voor proefprint 24 uur service 

VAREL WEIDESTR.6 ECHT POSTBUS 8 TEL. 04754-2094 
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R.RM 
X1000 

VALKENBERG 

TOERENTELLER 

3 W NORIS TRANSISTORVERSTERKERS 
TV6/9 

Uitgangsvermogen: 3 W. Gevoeligheid: 10 mV 
voer 2 W bij 1 kHz. Uitgangsimpedantie: 8-16 Q. 
Frequentiebereik 150-10 000 Hz, 9 V, afmetin¬ 
gen: 75 X 55 X 29 mm. ƒ 26,25 

Vandaag besteld 

KM12V2 2-METER TRANSISTORZENDER 
BOUWPAKKET 10 stuks 

ƒ4.15 
25 stuks 
ƒ9,80 
100 stuks 
ƒ 38,65 

Uitgang: ca 300 mW. Bedrijfsspanning 12 V 
(auto-accu). Zeer kleine afmetingen 7 X 4,5 cm. 
Kristaloscillator-transistor AFY 18. Eindtransis- 
toren: 2 X 2N2219A ƒ69,— 

2N3055 a f 7,35 
Werkpaard in de electronica 
115 W-15 A ! ! ! 

25 stuks 100 stuks 
a ƒ7,- a ƒ 6,75 
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TV-IOOa HI-FI-VERSTERKER f 52,50 

Versterker bouwset: 10 W, met bas- en hoge 
tonen-regeling, 5 traps Hi-Fi-versterker, bijzon¬ 
der ruisarm door gebruik van silirium-transis- 
toren in de voortrappen, spanninx 27 V. 3 X 
BC 148 b, AC 187 k/AC 188 k, 2 X AD 150. 
Afmetingen 215 X 55 mm. Compleet met chas¬ 
sis, knoppen e.d. 

NTV105 GESTABILISEERDE VOEDING f 35,75 

voor bovengenoemde versterker. 27 V/1 A 

Nieuw 20-transistor speciaalontvanger 

CRT TAF 70 

525-1650 kHz, MW4-12 MHz, KW 87-108 MHz, 
FM 108-174 MHz, VHF incl. de 2 meterband. 
Middengolf, amateurband, scheepvaart, FM, om¬ 
roep, taxiband, vliegtuigband. k.g. omroep en 
vele andere commerciële diensten. 
Ingebouwde netvoeding 220 V, of 4 batterijen. 
In moderne met kunstleder overtrokken kast en 
overzichtelijke lineaire schaal f 290.— 

AMSTERDAM - Kinkerstraat 208 - 222 
Telefoon (020) 18 40 22, toestel 24 

Giro: 21 98 57 
★ Postorders uitsluitend onder rembours 

of bij vooruitbetaling per giro 

★ Verzendkosten voor rekening koper 

★ ’s Maandagsmiddags geopend v.a. 13 u. 

AMSTELVEEN - Amsterlamseweg 448 
Telefoon (0 2964) 3 24 70, toestel 5 
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GRANDIOZE OPENINGSCADEAUX H 
WAARONDER! 
staaflantaarns - sig.aanstekers - wandlampjes - 
strijkijzers - gramm.platen - mikrofoons - radio’s 
meetinstrumenten - luidsprekers - microscopen 
soldeerbouten - platenspelers - intercoms - 
versterkers - rekorders - broodroosters enz. enz 

DEN HAAG 
wagenstraat 

ROTTERDAM 
hoogstraat 

UTRECHT 
neude (viestraat) 

j Kontakt 

HAARLEM 
grote houtstraat 

AMSTERDAM 
vijzelstraat 
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Kontakt 

QurorQ 

inde 

GROTE HOUTSTRAAT 

omstreeks 
Z HELFT 

AMSTERDAM 
vijzelstraat 

staaflantaarns - sig.aanstekers - wandlampjes - 
strijkijzers - gramm.platen - mikrofoons - radio’s 
meetinstrumenten - luidsprekers - microscopen 
soldeerbouten - platenspelers - intercoms - 
versterkers - rekorders - broodroosters enz. enz. 

UTRECHT 
neude(viestraat) 

GRANDIOZE OPENINGSCADEAUX!! 
WAARONDER: 

DEN HAAG 
wagenstraat 

ROTTERDAM 
hoogstraat 

HAARLEM 
grote houtstraat 
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EEN 1.500 Mc/s UNIVERSELE BUISVOLTMETER 

VOOR f. 950.-MARCONI TF 2604 
excl. B.T.W. 

ELECTRONIC VOLTMETERTF 

VOLTS 

MAftS0Ni WSTUüMénts cd 

MA0E IN CNGLANO 

I * 
mi ii 

Ondanks de bijzonder lage prijs zijn bij dit prachtige 

instrument géén concessies gedaan aan de kwaliteit. 

Naast de extreem grote nulpuntstabiliteit komt dit óók 

tot uiting in de ingenieuze constructie van de meetkop: 

ingangscapaciteit 1,5 pF, resonantiefrequentie 3000 Mhz 

Dit resulteert in de op dit moment hoogst 
bereikbare ingangs-impedantie. 

• 7 wisselspanningsmeetbereiken van 300 mV - 

300 V volle schaal. Eventueel uit te breiden tot 2 kV 

• frequentiebereik 20 c/s - 1500 Mc/s 

• 8 gelijkspanningsmeetbereiken van 300 mV - 

1000 V volle schaal, eventueel uit te breiden tot 30 kV. 

Omschakelbare polariteit en 

midschaal-nulpuntmogelijkheid 

• 7 weerstandmeetbereiken van 500 fl - 500 M n 

volle schaal 

Uitvoerige documentatie 

wordt U gaarne verstrekt door: 

Ingenieursbureau 

KONING EN HARTMAN N.V. 
Koperwerf 30 Den Haag Te^ (070) 678380 Telex 31528 
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Ktii-lmi door het pSÉ 'lodfdcQ—'mr ptoatamma 
ELECTRONICS / J 

AMPHENOL - TUCHEL 

Coaxiale Connectors 

UG 88/U BNC Kabelplug 50 ohm 
voor RG 55 en 58/U kabel 
UG 1094/U BNC chassis 50 ohm 
voor ééngatsmontage 

Coaxiale kabel 

RG 8/U dia 10.3 mm 52 ohm 5 kV 
RG 58/AU dia 5 mm 50 ohm 2 kV 

Printconnectors 0,156" steek 

voor plaat van 1,4-1,75 mm 
(onder meer Montaprint) 
143-010-01 D3, 10 contacten 
143-015-01 D 3, 15 contacten 
143-018-01 D 3, 18 contacten 
143-022-01 D 3, 22 contacten 

Microffoonconnectors 

Schroefkoppeling, 2 polig + aarde 
80 PC 2 F chassis, ééngatsmontage 
80 MC 2 M kabelplug, pencontacten 

10 Slagen potentiometers 

dia 22 mm, 25 ohm-100 k ohm 3 W 
tol. 3%, lin. 0,25%, type 2151 B 

Instelknoppen hiervoor 

concentrisch dia 46 mm, D 211 
concentrisch dia 22 mm, D 221 

Miniatuur trimpotentiomefers 

19x4x8 mm, 22 slagen 
10 ohm-50 k ohm 1 W, Type 2600 

ELECTRONIC DEVICES 

Selenium en silicium gelijkrichters 

1 G 2 DO-7 huis 10 mA 2 kV 
1 G 4 DO-7 huis 10 mA 4 kV 
CB 5 DO-7 huis IA 50 V 
CB 40 DO-7 huis 1 A 400 V 

SGS HALFGELEIDERS 

2 N 706 
2 N 708 
2 N 918 
2 N 1131 
2 N 1711 

2 N 4360 
(P-FET) 
2 N 5163 
(N-FET) 

Geïntegreerde schakelingen 

RT u L 900 epoxy buffer 
RT u L 914 epoxy dual gate 
RT u L 923 epoxy JK flip flop 
u A 702 C TO-5 amplifier 
u A 709 C TO-5 amplifier 
u A 741 C TO-5 amplifier 

U KUNT ONZE COMPLETE COMPONENTEN 

CATALOGUS BESTELLEN. 

PRIJS f 3,50, INCLUSIEF WAARDEBON. 

1-24 st 100-499 st 

f 3,05 f 2,10 

f 3,25 f 2,25 

1-149 m 150-299 m 

f 2,15 f 1,85 pm 
f 0,90 f 0,70 pm 

1-49 st 250-999 st 

f 2,20 f 1,65 
f 2,90 f 2,10 
f 3,55 f 2,55 
f 3,90 f 2,85 

1-49 st 50-249 st 

f 2,71 f 2,27 
f 3,12 f 2,61 

1-9 st 10-24 st 

f 27,30 f 25,50 

1-9 st 50-99 st 

f 15,95 f 14,60 
f 21,40 f 19,15 

1-49 st 200-499 st 

f 6,15 f 5,10 

1-24 st 100+meer 

f 5,- f 3,20 
f 7,75 f 5,55 
f 1,20 f 0,72 
f 1,40 f 0,88 

St) 

f 3,59 f 2,75 

f 3,04 f 2,33 

1-24 st 250+meer 

f 3,70 f 2,45 
f 3,70 f 2,45 
f 6,75 f 4,50 
f 17,90 f 11,90 
f 12,45 f 8,30 
f 20,70 f 13,80 

FR - HAMLIN 
Reed contacten 
MRG-2 miniatuur, universeel, 
maakcontact 0,5 A 50 V, 20-40, 
30-50 of 50-70 AW, 21 x dia 3,2 mm 
DRG-DT kort standaard, universeel, 
wisselcontact 0,5 A 100 V, 50-70 of 
60-80 AW, 38 x dia 5,5 mm 

OSMOR 
Complete spoelen voor reeds 
MS (55-80 AW) 6 V, voor MRG-2 
Idem, 24 Volt 
SS (90-110 AW) 6 V, voor DRG-DT 
Idem, 24 Volt 

MAGNETIC SHIELD DIVISION 
Schokvast afschermmetaal 
Co-Netic folie, 0,1 mm, voor maximale 
verzwakking van kleine stoorsignalen 
38 cm breed, per 10 cm lengte 

POMONA ELECTRONICS 
Verloopconnectors 
1269 BNC recept. - dubbel banaan 
1296 Binding posts - BNC plug 
TVS-7 Testsocket 7 pens miniatuur 
TVS-9 Testsocket 9 pens noval 

(wordt vervolgd) 

1-24 st 100+meer 

1-24 st 100+meer 

f 13,- 
f 22,10 
f 7,50 
f 8,40 

ROSENTHAL 
Opgedampte koolweerstanden 
in E-12 reeks, tol. 5%. Prijzen per waarde 
LCA 0309 i W 10 ohm-3,3 M ohm 8,3 x 2,8 mm dia 

f 6,15 100 st 
LCA 0414 i W 10 ohm-10 M ohm 12,2x4 mm dia 

f 6,60 100 st 
LCA 0719 1 W 5,6 ohm-4,7 M ohm 18,5x6,8 mm dia 

f 11,85 100 st 
Stand-off soldeersteuntjes 
Type SO-1, 5,5 mm hoog, voor directe montage 
op printplaat, bestaande uit keramisch busje 
en splitpennetje f 5,20 100 st 

SCHAFFNER 
Koelelementen voor halfgeleiders 1-99 st 
WA 101-10 h 32, b 120, I 75 mm 
2 x TO-3/TO-36 geboord, zwart f2,70 
WA 322 koelster, 45° C/W TO-5, zwart f 0,60 

Transipads 
Nylon schijfjes voor geïsoleerde 
montage van transistoren 
TP 101 voor TO-5 transistoren f 2,20 100 st 
TP 102 voor TO-18 transistoren f 2,20 100 st 
TP 103 verloop TO-5/TO-18 f 2,95 100 st 

Verkoopvoorwaarden voor postorders 
De prijzen gelden per stuk, tenzij anders vermeld, exclu¬ 
sief 12% BTW. Minimum orderbedrag f25, — . Bedrag 
per artikel tenminste f5, — . Orders beneden f 100, — : 
verpakking en verzending f 2,50, vanaf f 100,— franco. 
Zendingen uitsluitend onder rembours, rembourskosten 
f 0,75 per zending. 

Rodelco N.V. Electronics Den Haag 
Postbus 1030 Koninginnegracht 44 
Telefoon (070) 65 39 55* Giro 1539777 
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NEDERLAND, Gennep, Postbus 10 

Telefoon 08851 - 1956 - Telex 45239 HEIJNEN n.v. 
BELGIË en LUXEMBURG 

HASSELT, Gaerveldstr. 40, Tel. 2 54 67 

CONDENSATOREN 

wima-FPB B 
250 V = /160 400 V=/250 V-^. 630 V = /300 1000 V = /400 1250 V = /500 

0,18 tot 1,0 0,1 tot 0,68 0,1 tot 0,47 0,01 tot 0,22 0,0047 tot 0,15 

Afmetingen (B X H X L) van 6 X 13 X 28 tot 15 X 28 X 43 mm 

Rastermaten v. printplaten: 17,5 - 22,5 - 27,5 - 37,5 mm. 

Onder vacuüm in giethars omhulling geperst. Vochtdicht. 

Wikkel: Aluminiumfolie/condensatorpapier met olie-impregnering. 

Impulsbestendig. Hoge proefspanning: 2,5 XVnom. Bedrijfszeker. 

Temp.bereik —40 °C tot +85 °C; Isolatiewaarde Ris X C (MQ • uF) 5000 s. 

Verliesfactor tg<5 < 8. 10-3 bij 1000 Hz en +20 °C; Cap. tolerantie 20 °/o (± 10 %). 

DE CONDENSATOR VOOR KRITISCHE IMPULSBELASTE POSITIES IN TELE¬ 
VISIE- EN ANDERE ELECTRONISCHE SCHAKELINGEN 

wima-TROPYFOL M 
.~ 

GEMETALLISEERD 

POLYESTERFOLIE 

CONDENSATOR 

63 V = /40 V^. 100 V = /63 

0,15 tot 10 juF 0,1 tot 10 //F 

ZELFHERSTELLEND 

DEMPINGSARM 

KORTSLUITVAST 

OVERSPANNINGSVAST 

Afm.: 12X50 tot 41,5 X 16,5 0 mm 

Rastermaten v. printplaten: 

15 - 17,5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 37,5 - 45 mm 

Omhulling: Polycarbonaat-folie, Epoxid-hars. 

Temp.bereik: —40 °C tot +100 °C. Cap. tolerantie ± 20 %> 

Verliesfactor: tg$ = 5 a 8. 10-3 bij 1000 Hz en +20 °C. 

Proefspanning 1,5 X V110I|1. Bedrijfszeker. 

DE CONDENSATOR VOOR TRANSISTOR- 
SCHAKELINGEN 

UITVOERIGE GEGEVENS en PRIJZEN zenden wij op verzoek gaarne toe. 



SILICIUM 

BRUGGELIJKRICHTERS 

I mmmmw» ; 
. %w. 

mm cnm 

sffVIliliiiru 
b s K c 

B 40 0 2200/3500 

Sper- Piek- 
spanning spanning Stroom 

in V in V in A 

CSKB 80 C 400 125 400 0,4 
CSK B 250 C 400 370 800 0,4 
CSK B 500 C 400 750 1250 0,4 

BSKB 80 C 600 125 400 0,6 
BSK B 250 C 600 370 800 0,6 
BSK B 500 C 600 750 1250 0,6 

CSKB 80 C 800 125 400 0,8 
CSK B 250 C 600 370 800 0,8 
CSK B 500 C 800 750 1250 0,8 

CSKB 80 C 1200 125 400 1,2 
CSK B 250 C 1200 370 800 1,2 
CSK B 500 C 1200 750 1250 1,2 

BSKB 40 C 2200/3500* 65 150 2,2/3,5* 
BSKB 80 C 2200/3500 125 300 2,2/3,5 
BSK B 250 C 2200/3500 400 750 2,2/3,5 
BSK B 500 C 2200/3500 800 1500 2,2/3,5 

* bij bevestiging op koelblik van 200 mm2. 

SEMIKRON 
FABRIEK VAN 

GELIJKRICHTERELEMENTEN N.V. 

Zaandam Weerpad 5 

Telefoon 02980-661 71 

Postbus 126 

Telex 13095 

seleMtuur 

NIEUWE GASLASER 

De ontwikkeling van een eksperimenteel lasersysteem dat 
gebruik maakt van cirkulerend gas als laser-licht produ¬ 
cerend materiaal, werd door de GT & E-Laboratoria 
met sukses uitgevoerd. Men beweert dat dit de eerste 
suksesvolle toepassing is van cirkulerend in plaats van 
niet cirkulerend gas. Door deze nieuwe methode kunnen 
lichtflitsen met een grotere snelheid worden opgewekt. 
Bovendien kunnen de lichtflitsen met een grotere precisie 
worden gericht. 

ONDERZOEK VAN UITLAATGASSEN 

Door Beekman Instruments International S.A., Rue des 
Pieres du Niton 17, Genève, wordt apparatuur op de 
markt gebracht voor het snel onderzoeken van de uit¬ 
laatgassen van auto’s. De gehele procedure vergt slechts 
vier minuten. De apparatuur bestaat uit een analyse¬ 
systeem en een computer. De computer verwerkt de 
meetgegevens van 46 verschillende proeven. 

KUNSTSTOF MET MIKA 

Er is een nieuwe kunststof ontwikkeld die bestand is 
tegen hoge temperaturen. Men gebruikt bij dit plastic 
mika als vulstof. De kunststof smelt bij ongeveer 700 °C 
en kan dan gemakkelijk gevormd worden. Het nieuwe 
materiaal is volmaakt onbrandbaar en neemt geen vocht 
op. In vacuum laat het maar weinig gassen los. 

(Het Vaderland) 
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CLAUDE LYONS 
SPAN NINGSSTABI LIS ATOREN 

• snelle transductorregeling met temperatuur 

gecompènseerde plug- in transistorversterker 

• geen bewegende delen 

• stabiliteit 0,3% of beter 

• lage vervorming zonder filters 

• ingebouwde filters mogelijk 

• keuze uit meer dan 30 typen 

• zowel 50, 60 als 400 Hz leverbaar 

• tropenuitvoering, in kast of rek 

• uitgebreide documentatie op aanvraag Claude Lyons is gespecialiseerd op het ge¬ 
bied van gelijk- en wisselspanningsstabilisa- 
toren en heeft een keuze uit meer dan 100 
servogeregelde typen tot een vermogen van 
110 kVA, ook per fase. 

O VAN SWAAY 
ELECTROTECHNIEK 

N.V. ELECTROTECHNISCHE MIJ. GEBR. VAN SWAAY 
’s-GRAVENHAGE - TELEFOON (070) 632950 
POSTBUS 249 - STADHOUDERSLAAN 16-18 

CL-39A 

Breedband oscillator met veel mogelijkheden 
voor een Jagere prijs: Venner type 625/2 "IA? 

frequentiebereik: 10 Hz-1MHz, 
in 5 bereiken, drukknopbediening 

schaalnauwkeurigheid: beter dan 3% 

uitgangsspanning: sinus- of blok¬ 
vormig met verzwakker, (stijgtijd < 100 nS) 

uitgangsimpedantie: 600 Ohm 

vervorming beter dan 2 % tot 100 KHz 
f < 0,5% van 50 Hz - 10 KHz) 

batterij voeding; met batterij-test-drukknop 

geheel getransistoriseerd 

geringe afmetingen: 21 x 13 x 13 cm 

gering gewicht; slechts 2 kg 

aantrekkelijke vormgeving 

prijs met batterij-voeding f 395,— 
prijs met net-voeding f 480,— 

levering: uit voorraad 

alle prijzen exclusief B.T.W. 

Deze handige oscillator wordt reeds veel 
(en met enthousiasme!) gebruikt door 
laboratoria, technische scholen, werk¬ 
plaatsen en „vrijetijds-technicV\ 

VENNER N.V. 
HELMSTRAAT 3 
’S-GRAVENHAGE 
(SCHEVENINGEN) 

TEL. 070-559400 
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ELEKTRISCH VERWARMDE 
VERPAKKING 

MONTAPRINT 
CATALOGUS 1968/9 

- Interessant 
- Vele nieuwe typen platen 
- Verrassend lage prijzen 
- PRIJSVERLAGING 

CONNECTORS: 
C 18/4 f 4,95, C 15/4 f 4,25 
C 10/4 ƒ 3,50 

- KOSTELOZE AANVRAGEN 

GULLY, afdeling EL 
Antwoordnr. 220 

Loosdrecht 

- Geen postzegel nodig. 

N.V. GULLY 
LOOSDRECHT 

Een Amerikaanse fabriek van verpakkingsmiddelen 
heeft het ontwerp van een student van het Pratt Institude 
in Brooklyn bekroond. Het betreft hier een verpakking 
waarvan de inhoud kan worden verwarmd door aanslui¬ 
ting op het lichtnet. Is deze verpakking gevuld met 
eieren dan kan water worden toegevoegd en kunnen de 
eieren worden gekookt. Voorgekookt vlees wordt in 
droge toestand in de verpakking verwarmd. 
De nieuwe verpakking bestaat uit een kartonnen doos, 
die van binnen bekleed is met aluminium folie. De folie 
is aan beide zijden voorzien van een laagje epoxy hars. 
Op de folie is, d.m.v. zeefdruk, een verwarmingselement 
gedrukt. Dit element is naar de buitenkant van de doos 
uitgevoerd in de vorm van een steker. Deze kan direkt 
op het lichtnet aangesloten worden. 

SUPER HETE STER 

Britse geleerden van de universiteit van Leicester hebben 
bekendgemaakt dat zij een ster ontdekt hebben met een 
temperatuur van 150 miljoen graden celsius, de hoogste 
temperatuur die ooit bij een ster is waargenomen. De 
ontdekking is verricht met een telescoop voor röntgen¬ 
straling, die van de basis Woomera in Australië in juni 
van dit jaar in een baan om de aarde werd gebracht. De 
leider van het project, dr. Bryn Cook, vond de ontdek¬ 
king belangrijk omdat de Amerikanen het betrokken 
gebied, tussen de sterrenbeelden Schorpioen en Wolf, al 
enige malen hebben onderzocht en toen niets bijzonders 
waarnamen. Vermoedelijk is de ster dan ook nu pas 

ontstaan. 
(Het Vaderland) 

SLAPERIGE CHAUFFEURS 

Zelfs de beste autobestuurder kan overvallen worden 
door slaperigheid en dat is zeer gevaarlijk. Analyses 
hebben uitgewezen dat ongelukken die ’s nachts ge¬ 
beuren en waarschijnlijk het gevolg zijn van het feit, dat 
een bestuurder in slaap sukkelt, relatief twee keer zoveel 
slachtoffers eisen dan ongelukken overdag. Er is in 
Frankrijk een apparaatje ontwikkeld dat de slaperige 
bestuurder waarschuwt en in noodgevallen de motor 
af zet. Nog voor iemand er zich van bewust is dat hij 
slaperig aan het worden is, kondigt dit zich al aan, door 
een ontspanning van de spieren. Deze ontspanning ver¬ 
mindert de elektrische weerstand van de spieren en het 
Franse apparaat maakt daar gebruik van. De elektrische 
weerstand van de weefsels wordt continu gemeten via 
twee metalen strippen die op het stuurwiel zitten en als 
deze grootheid te klein wordt, komt er een knipperlicht 
op het dashboard in werking. Heeft dit geen uitwerking 
dan wordt de motor afgezet. 
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| selekte elektronika klu b lied t u: 

TECHNISCHE GEGEVENS SEK ONTVANGER CR225 

Eénkringsontvanger met siliciumtransistor voor MG voor 
180-590 m. Met ferrietantenne, aansluitmogelijkheid voor 
buitenantenne alsook voor aardleiding. Te beluisteren met 
oortelefoon of koptelefoon. Aan te sluiten op de SEK- 
bouwdoos CR214 (eindversterker 3,2 Watt). 
Uitgebreide handleiding met foto’s en voorbeeldtekenin- 
gen, verpakt in luxe plastic doos. Geheel compleet in- 
klusief soldeerton, draad, batterij etc. (niets extra aan te 
schaffen). Voedingsspanning 9 Volt. 
Prijs van deze bouwset (bestelnr.: SEK CR225) f 26,75 
Prijs schema (handl.) (bestelnr.: SEK S225s) f 0,80 

★ EEN SEK-ONTWERP ... DUS GOED! ★ 

BASF banden in nieuwe verpakking 

Langspeelband PES 35 LH (’Low noise, -high output’) 
Tot nu toe werden zowel ’Low noise’ als 'High output’ 
banden vervaardigd. De BASF is er echter als eerste in 
geslaagd, beide eigenschappen in één band te verenigen. 
Deze kombinatie is uniek en wordt door de recorder- 
•fabrikanten dan ook als een mijlpaal in de ontwikkeling 
van de geluidsband beschouwd. 
Low noise: Het type PES 35 LH heeft een eigenruis die 
circa 5 dB lager ligt dan- die van normale typen. 
High output: De uitstuurbaarheid van PES 35 LH is 4 dB 
hoger dan die van de normale banden en 6 dB hoger 
dan die van de concurrentie. 

doubie play 
13 cm/360 
15 cm/540 
18 cm/730 

Longplay 
8 cm/ 65 

13 cm/270 

f 11,30 15 cm/360 f 10,35 
ƒ 15,90 18 om/540 f 13,95 
f 20,50 , 1 Low noi8e: 

13 cm/270 ƒ 12,25 
ƒ 310 15 cm/360 f 14,95 
ƒ 8,10 18 cm/5540 f 20,50 

ALLE PRIJZEN INKLUSIEF BTW □ 

Nu een echt Magneto-Dynamisch Stereo-element 
voor slechts f 55,— 

Technische gegevens: 
spann.afgifte 5 mV bij 5,5 cm/s; kanaalsch. 20 dB, 50 tot 
8000 Hz; frekw.ber. 10 tot 18.000 Hz ± 3 dB; diamant- 
puntradius .0007; vertikale afspeelhoek 15°; naaddruk 
2 tot 5 gram. 

STEREOVOORVERSTERKER 
Bouwset voor dynamische pick-up. 
Frekwentiekarakteristiek volledig gekorrigeerd volgens de 
RIAA-normen met ruisarme transistoren f 24,25 
inklusief print en schema. 
Losse print f 2,65. 

LAAGSPANNINGSVOEDING 
Volledig elektronisch gestabiliseerd, kontinue regelbaar 
van 4—15 V 0,5 A ± 1,5% geheel in geïsoleerd huis 

f 34,75. 

Elektuur FM-zendertje voor 1 km 
Bouwset inklusief print f 12,25. 

3 Watt versterker 40-18500 Hz binnen 1,5 dB, vervorming 
<0,6%. Komplete bouwset f 21,55 

Triac spanningsregelaar tot 1200 Watt. 
Komplete bouwset f 27,75 

Stereo hoofdtelefoon 

Speciale aanbieding. Alléén bij SEK! 
* 
f 24,75 

KOSS HI-FI HOOFDTELEFOON 
De beste HI-FI hoofdtelefoon uit de USA 
SP3X f 130,—. 
Introduktieprijs alléén bij SEK-handelaar f 79,- 

Verkrijgbaar bij de SEK HANDELAAR 
Ik Radio Beurs Reigerstraat 11-28, Breda Tel. 
■Hr Centrum Vinkenburgstraat 6, Utrecht Tel. 
#Crescendo Zwanestraat 24, Groningen Tel. 
* Radio Elco Laat 204 A, Alkmaar Tel. 
■Jf Radio Gooiland Langestraat 107, Hilversum Tel. 
^fRadio Te Kaat Jansbuitensingel 2, Arnhem Tel. 
■jfRadio Vogelzang Akerstraat 70-72, Heerlen Tel. 
#Radio Vogelzang Willemsstraat 83, Eindhoven Tel. 
^Wiederhold De Klomp 26, Enschede Tel. 
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RUSSISCH KUNSTHART 

Alleenvertegenwoordiging : 

THEAL N.V. 
Keizersgracht 520 - Amsterdam - Tel. 020/242011* 

DE EERSTE ZELFBEDIENINGS 
ELEKTRONICA-HAL 

in de TJfTlOncl 

Hier vindt U o.a.: 
grote sortering halfgeleiders 
alle standaardwaarden weerstanden 
van Vs - ’A - 1 - 5 - 6 - 12 watt 
ook print-weerstanden 
condensatoren 
Iaagspanning8 elco’s 
montaflex onderdelen 
printplaten 
pot.-meters 
universeel meters 
trafo’s - luidsprekers - enz. enz. enz. 

Ook postorders, prijslijst op aanvraag 

Breestraat 34 V BEVERWIJK 
(hoek Zeestraat) ELEKTRO tel. 02510-24150 
's maandags gesloten 

Volgens Russische bronnen zou men in Moskou grote 
vorderingen hebben gemaakt met de vervaardiging van 
een kunsthart. Geen long-hart-machine of iets van dien 
aard, die men bezigt bij een operatieve reparatie van het 
hart, maar een echt kunsthart, dat op de plaats en in de 
plaats van het natuurlijke orgaan aangebracht kan wor¬ 
den voor de duur van het verdere leven. Een harttrans¬ 
plantatie zou niet meer nodig zijn en men zou zo allerlei 
ethische, morele, juridische en religieuze verwikkelingen 
kunnen omzeilen. Ook in Amerika en Japan stelt men 
pogingen in het werk zo’n kunsthart te vervaardigen. 

Men schijnt daarbij op een aantal obstakels te stuiten, 
die men tracht één voor één op te ruimen. In Rusland 
zijn de geleerden blijkbaar zo ver met dat opruimings- 
werk gevorderd, dat zij een experimenteel kunsthart ver¬ 
vaardigd hebben van silico-organische rubber, titaan- 
alliages, fluorplastics en polyurethaan. Aangebracht in 
de borstkas van een hond, heeft het hart reeds enige 
uren vrij goed gewerkt. De gebruikte materialen zijn niet 
geschikt voor een hart dat een leven lang mee moet gaan. 

Daarom kan men voorlopig niet verder komen dan dit 
stadium. De volgende stap moet zijn: het vinden van 
geschikt en bruikbaar hartmateriaal. Een ander probleem 
is de constructie van een miniatuurkrachtbron voor het 
kunsthart. Men schijnt in Rusland meer moeite hiermee 
te hebben dan in Amerika, waar men al heel aardige 
miniatuur-stimulatoren (aanzetters van de hartprikkeling) 
heeft ontworpen, die gemakkelijk in buik- of borstholte 
aangebracht kunnen worden. Misschien kan de bloed¬ 
stroom al voldoende worden bevonden voor de levering 
van de benodigde energie. 

(De Tijd) 

FAZE-POMP 

Britse onderzoekers hebben een z.g. fazepomp ontwik¬ 
keld. In een dergelijk apparaat wordt een stuk buigzame 
buis op twee punten samengeknepen met bewegingen 
die dezelfde frekwentie hebben maar in faze verschillen. 
Om redenen die te ingewikkeld zijn om in een kort be¬ 
stek hier behandeld te worden, veroorzaken deze tril¬ 
lingen een stroming van de vloeistof in de buis. Kiest 
men de f rek went ies, de amplitude en de fazeverschillen 
met zorg, dan kan een vrij aanzienlijk pompeffekt ver¬ 
kregen worden. Een in het oog springend belangrijk 
voordeel van dit nieuwe pompsysteem is het ontbreken 
van kritische bewegende delen: er zijn geen plunjers en 
geen kleppen meer aanwezig. Dit zou de pomp o.a. aan¬ 
trekkelijk maken voor toepassingen in de medische 
wetenschap. 
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LOI-onderwijs dat het onderste uit de kan der nieuwste ont¬ 

dekkingen haalt, waardoor de opleidingen op hoog niveau 
staan en blijven. 

Schakeltechniek: Een zeer moderne opleiding die onder meer 

de beginselen behandelt van de computertechniek (digitale 

meettechniek) met behulp van halfgeleiders. 

Versterkertechniek: Vooral gericht op de nieuwste ontwik¬ 

kelingen op het gebied van versterkingen op lange afstand. 

Elektronicatechnicus (nerg): Zeer gerichte opleiding voor het 

officiële diploma. Praktijkdagen afgestemd op het examen¬ 

onderdeel praktisch meten. Materiaal wordt verstrekt om 

thuis werkstukken te ontwerpen én te vervaardigen. Cursus 

zeer up-to-date; behandelt reeds Thyratron (gestuurde 
diode). 

Vraag een prospectus aan met zeer uitgebreide informatie 

over de ruim dertig opleidingen die de LOI verzorgt op het 

gebied van elektronica. 
00 £ 

instituut voor technisch onderwijs van de 

leidsche onderwijs 
instellingen:. 
erkend door de ISO m.m v het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 

leiden/zijlsingel 949/telefoon 01710/31844 

bon Stuurt u mij zonder enige verplichting het gratis 

uitgebreide prospectus van de opleiding 

naam .. 

straat _ 

plaats _943 

uitknippen of overnemen en in een envelop als 
brief verzenden of op een briefkaart 

elektuur 
redaktie: Bob W. v.d. Horst 

maart 1969 

JONGE ONDERZOEKERS 

Hoewel op het gebied van de elektronika Nederland 
het best met literatuur verzorgd is (nota bene drie tijd¬ 
schriften en honderden goed geschreven boekwerken), is 
er bij „de jonge onderzoekers” geen behoorlijke bijdrage 
op elektronisch gebied ingezonden. De interesse voor 
deze tak van wetenschap is er ongetwijfeld, gezien de 
vele reakties van scholieren, die wij op bepaalde 
onderwerpen uit Elektuur ontvangen. 
Men zou kunnen veronderstellen, dat die literatuur- 
hoeveelheid zoveel gras voor de voeten wegmaait, dat 
jonge onderzoekers geen onderwerp meer overhouden, 
om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd. Dat is een 
verkeerde voorstelling van zaken. De jury eist beslist 
geen uitvindingen; de inzender moet alleen aantonen, 
dat hij een bepaald onderwerp zelf heeft onderzocht, 
ook al zou het eindresultaat negatief zijn. Bovendien 
verschaft die grote hoeveelheid studiemateriaal juist de 
basis tot het kiezen en uitwerken van een onderwerp; 
in de meeste andere takken van wetenschap bestaat die 
mogelijkheid zeker niet. 
Dat de jonge onderzoekers op het gebied der elektronika 
te lui zouden zijn, is onjuist. Wij ontvangen regelmatig 
inzendingen voor publikatie in Elektuur van jonge en 
zeer jonge elektronici, zoals b.v. een TD-kortegolf- 
ontvanger en andere eksperimenten met tunneldioden 
van P. de Jong uit Leiden (15 jaar) en een analoog- 
computer van M. T. Bel uit Bunnik (17 jaar), die wel¬ 
iswaar nog publikatierijp gemaakt moet worden, maar 
waarvoor het onderzoek toch maar verricht is. Dit zijn 
dan inzendingen, waarmee de inzenders dingen naar de 
25 tot 100 gulden per pagina, die als honorarium in 
het verschiet liggen. 
Jn verhouding tot het aantal uren is dit natuurlijk een 
druppel op de gloeiende plaat. Het bedrag zal net 
voldoende zijn voor het aankopen van nieuwe 
onderdelen voor verder onderzoek. 
De publiciteit, die jonge onderzoekers via de televisie 
krijgen, zet veel meer zoden aan de dijk. Elke finalist 
zit zeker één trede hoger op de maatschappelijke ladder, 
voordat hij begint aan zijn intrede in die maatschappij, 
terwijl zijn bijdrage in de Europese finale kansen biedt 
op één der studiebeurzen van 10.000 gulden. Het 
maandblad Elektuur stelt bovendien 1.000 gulden 
beschikbaar voor de inzending, die naar de mening van 
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de jury onze tak van de wetenschap het best vertegen¬ 
woordigt. De prijs zal niet in kontanten worden 
uitgekeerd, maar dient voor de bestrijding van studie¬ 
kosten, of voor de aankoop van elektronica-onderdelen 
of -meetinstrumenten. Als tegenprestatie verleent de 
winnaar de eerste publikatierechten aan Elektuur. 
Zoals de zaken er naar onze informaties er nu voor 
staan, ziet het er echter naar uit, dat deze Elektuur 
DJO-prijs, dit jaar niet zal worden uitgekeerd. 
Men is zelfs bij het bestuur van de stichting DJO 
geneigd, de inzendingen t.a.v. het vakgebied elektronica 
nog tot 15 maart open te stellen (hoewel dit buiten- 
reglementair zou zijn), mede door onze argumenten, 
dat hier sprake zou zijn van gebrek aan voorlichting van 

de zijde van DJO. 
Jonge onderzoekers, die menen, dat ze weliswaar geen 
nieuwe uitvinding, maar toch wel een eigen onderzoek 
hebben verricht, al is dat maar op een beperkt 
onderdeel van een schakeling, nodigen wij uit, zich 
alsnog telefonisch of schriftelijk te melden bij het 
instituut voor nijverheid en techniek, Rozengracht 224 
te Amsterdam, telefoon 020-248168. Vragen naar 
Aad Kosto of één van zijn medewerkers. 
Indien er bij de eventuele deelnemer onzekerheid 
bestaat ten aanzien van de waarde van het onderzoek 
of als er van drempelvrees sprake is of als de toegang 
mocht worden geweigerd, dan raden wij deze jonge 
onderzoeker aan om zich vóór 8 maart telefonisch dan 
wel schriftelijk in verbinding te stellen met de redaktie 
van Elektuur, het liefst met de hoofdredakteur zelf: 
postbus 40 Geleen of telefoon 04402-2149. 
Wij zullen alle moeite doen, deze inzending dan alsnog 
te laten deelnemen. 
Voor de komende wedstrijden voor 1970 nodigen wij de 
scholen uit, waar Elektuur kollektief (tegen een sterk 
gereduceerde abonnementsprijs) gelezen wordt, om 
eventuele deelneming samen met de redaktie van 
Elektuur te bespreken. Vooral voor groepen liggen 
steeds een aantal redaktionele projekten te wachten op 
uitvoering, die arbeidsintensief zijn en daarom nog niet 
aan uitwerking zijn toegekomen. (B.v. onze one-line- 
interkom, telefooncomputer, ontvanger zonder spoel, 
optische videorekorder etc.). 
Het liefst zouden wij kontakt willen hebben met leraren 
of groepen van leerlingen van MTS of HTS, die zich 
met DJO-projekten willen bezighouden. Het is aan te 
nemen, dat zich in de omgeving ook andere weten- 
schapscentra bevinden, waarmee gezamenlijk jeugd- 
laboratoria kunnen worden opgezet. Vele gemeenten en 
industrieën zullen zeker bereid zijn, dergelijke jeugd- 

laboratoria te steunen. 
Wij zullen gaarne medewerking verlenen tot het 
vormen van dergelijke centra, waarvan we weten, dat 
ook de stichting De Jonge Onderzoekers alle steun zal 
verlenen. 
De stichting heeft reeds nu de beschikking over twee 
computers, kostbare oscilloscopen en andere meet¬ 
instrumenten, waarvan menige school zal likkebaarden. 
Ook de overheid interesseert zich reeds voor de DJO- 
stichting en het zal over enkele jaren een prestigezaak 
worden om als school aan de finale van de jonge 
onderzoekers te mogen deelnemen. 

De scholen, die de eerstkomende jaren deelnemen, 
hebben dan een voorsprong door meer ervaring en 
zullen jarenlang een plaats in de top innemen, hetgeen 
ook stimulerend werkt op het leerlingenaantal en vooral 
op de kwaliteit van de leerlingen, door de reklame, die 
er van DJO uitgaat. 
DJO-adspiranten 1969 melden zich vóór 15 maart aan 
de redaktie van Elektuur, telefoon 04402-2149. 

BTW 

Voorheen werden vakliteratuur, dagbladen en maand¬ 
bladen vrijgesteld van omzetbelasting. 
Bij de invoering van de BTW heeft de regering deze 
vrijstelling echter verworpen, zodat wij genoodzaakt zijn 
4% aan de konsument in rekening te brengen. Op het 
omslag is de nieuwe prijs van ƒ 1,56 vermeld, die 
voortaan zal worden berekend door Uw winkelier, 
zijnde ƒ 1,50 voor Elektuur en 6 ct. voor BTW. 
Aangezien de BTW in België (nog) niet is ingevoerd, 
kunnen de prijzen daar ongewijzigd blijven. 

FIRATO IN SEPTEMBER 
De Firato 69, 16e internationale tentoonstelling van elek¬ 
tronica, wordt van vrijdag 19 t/m zondag 28 september 
gehouden in het nieuwe RAI-gebouw te Amsterdam. 
Deze tweejaarlijkse expositie trok in 1967, toen in de 
RAI tegelijkertijd de kleurentelevisie in Nederland werd 
geïntroduceerd, ruim 222.000 bezoekers. 
De Firato wordt georganiseerd door RAI Gebouw N.V., 
in samenwerking met de Stichting Firato Radiotentoon- 
stelling. Geëxposeerd worden radio’s, televisie-appara- 
ten en video-recorders, geluidsopname- en -weergeef- 
apparatuur, antenne-installaties, elektronische muziek¬ 
instrumenten etc. 
De kleurentelevisie zal ongetwijfeld weer grote belang¬ 
stelling ondervinden, evenals de radio, mede in verband 
met het feit dat 50 jaar geleden de eerste radio-omroep- 
zender ter wereld (een Nederlandse) in werking trad. 
De NTS, de NRU en de omroeporganisaties geven op 
de Firato 69 uitgebreid acte de présence. 
Speciale aandacht wordt op de tentoonstelling gewijd 
aan de hi-fi apparatuur. In een ,,hi-fi straat” op het bal¬ 
kon van de Europahal kunnen de bezoekers ongestoord 
demonstraties met deze apparatuur volgen. 
Ook aan de komende tentoonstelling zal weer Het Elek¬ 
tron, educatief voorlichtingscentrum op elektronisch ge¬ 
bied voor de studerende jeugd, verbonden zijn. Hieraan 
nemen diverse grote ondernemingen, departementen, 
overheidsinstellingen etc. deel. 

Inl.: RAI Gebouw N.V., Europaplein 8, Amsterdam, tel. 
020-730641. 
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STREEP-STIP 

GENERATOR 

VOOR KTV door B. S. Crank 

Inleiding. 

Bij het konstrueren en repareren van 
kleuren TV-ontvangers, zal het vaak 
voorkomen dat de konvergentie op¬ 
nieuw moet worden ingesteld. Bij dit 
bepaald lastige karwei is de hulp van 
een patroongenerator onontbeerlijk. 
Om de aanschaf op te heffen van een 
kostbaar fabrieksapparaat, wordt hier¬ 
bij de beschrijving gegeven van een 
streep-stipgenerator die goedkoop 
(ongeveer ƒ 100,—) is, professionele 
eigenschappen bezit en die bovendien 
gemakkelijk gebouwd kan worden. 

Benodigde impulsen. 

De generator wekt een symmetrisch 
blokkenpatroon op dat bestaat uit 
horizontale en vertikale lijnen (zie 
foto omslag),, tevens kan het een 
patroon van stippen opwekken. Deze 
bevinden zich op de kruispunten van 
het reeds genoemde balken (strepen) 
patroon. Beide patronen worden als 

Figuur la 

Het interne schema van de uL914. 

Figuur lh 

De aansluitingen van de uL914. 

Foto 1 

Het prototype heeft de afmetingen: 

11X7X3 cm. 

videosignaal behandeld. Dit wordt ge¬ 
daan door horizontaal na een bepaald 
aantal lijnen er één in intensiteit te 
laten toenemen. Vertikaal wordt dit 
gedaan door steeds een aantal punten 
van elke lijn in intensiteit te laten toe¬ 
nemen. Het aantal punten is gelijk aan 
het aantal vertikale lijnen die men 
wenst te schrijven. 
De generator moet daarom de be¬ 
schikking hebben over een video golf- 
vorm hetgeen zal resulteren in een 
serie smalle horizontale en vertikale 
balkjes op het scherm. Bekend zal 
zijn dat de ontvanger wordt gesyn¬ 
chroniseerd op een in de lucht zijnd 
programma, door impulsen die met de 
programma-informatie mee in de 
„aether” worden geslingerd. De gene¬ 
rator behoeft deze impulsen dus hele¬ 
maal niet zelf op te wekken. Om 

echter het streep- of stippatroon sta¬ 
biel te laten zijn, moet de generator 
wel met de ontvanger gelijklopen, 
gesynchroniseerd zijn. Dit is gedaan 
door een „spoel”, bestaande uit twee 
of drie windingen, dicht in de buurt 
van de lijnuitgangstransfo mator van 
de ontvanger te brengen. Dit met het 
doel de lijnterugslagimpulsen op te 

vangen. 
Om de horizontale balkjes te verkrij¬ 
gen worden de lijnterugslag impulsen, 
na te zijn aangepast, gedeeld door 25 
om een video-impuls te verkrijgen op 
een tijdstip dat overeenkomt met 
iedere 25e beeldlijn. Rekening hou¬ 
dend met de interliniëring van twee 
„halve beelden” voor het vormen van 
een kompleet beeld, resulteert dit in 
een horizontale balk ten tijde van elke 
25e lijn van het getoonde lijnenraster. 
Een systeem bestaande uit poorten, 
verzekert dat de video-impuls een 
tijdsduur heeft, die gelijk is aan het 
tijdsverloop tussen iedere vijfentwin¬ 
tigste en zesentwintigste lijnterugslag- 
impuls. Door hiervan gebruik te 
maken worden er 24 balkjes geschre¬ 
ven op het beeldscherm; de vijfentwin¬ 
tigste (25 X 25 = 625) gaat ver¬ 
loren in de rasterterugslag. 

Het scherm van een 48 cm beeldbuis 
heeft een hoogte van 30 cm en een 
breedte van 45 cm en wanneer er 24 
horizontale balken op geprojekteerd 
worden, ontstaan er tussenruimten 
van ongeveer 1,25 cm. Wanneer ver¬ 
langd wordt dat het streeppatroon 
symmetrisch is moeten de vertikale 
balken eenzelfde afstand tot elkaar 
hebben. De breedte van het scherm is 
ongeveer 45 cm, de onderlinge afstan¬ 
den moeten 1,25 cm zijn, dus er zijn 
36 vertikale balkjes nodig. 

De lijntijdbasis van een 625-lijnen ont¬ 
vanger heeft voor een volledige cyclus 
een tijd nodig van 64 pS. Slechts 
ongeveer 54 (liS is hiervan nodig voor 
het schrijven van het geprojekteerde 
beeld, terwijl 12 jxS nodig zijn voor 
de terugslag. Om nu 36 vertikale 
balkjes te verkrijgen is er een video- 
impuls nodig die 36 maal herhaald 
wordt in de genoemde 54 ^iS, dus 1 
impuls per 1,5 \iS. Dit komt overeen 
met een frekwentie van om en nabij 
de 670 kHz. 
Daarom werd in een oscillator met 
een oscillatorfrekwentie van 670 kHz 
voorzien, gesynchroniseerd met de 
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Figuur 2 

Het symbool voor de J.K-f lip-flop 

fiL 923. De cijfers tussen haakjes ge¬ 

plaatst zijn de nummers van de aan¬ 

sluit draden. 

lijnterugslagimpulsen, die een video- 
impuls met een lengte van 0,2 fxS op¬ 
wekt. 

Geïntegreerde circuits 

In totaal zijn er veertien geïntegreer¬ 
de circuits gebruikt voor de konstruk- 
tie van de generator. De toegepaste 
types zijn van het fabrikaat SGS- 
Fairchild en zijn op het ogenblik bijna 
overal tegen redelijke prijzen verkrijg¬ 
baar (zie hiervoor de advertenties in 
Elektuur). Deze circuits zijn gevat in 
plastic behuizingen ter grootte van de 
bekende TO-5 huisjes en zijn voorzien 
van 8 aansluitpootjes. Twee types zijn 
toegepast: de \iL 914, een „dual two 
input NOR-gate” en de \ih 923, een 
z.g. „J.K.-flip-flop”. 
Het vervangingsschema van de 914 
is weergegeven in figuur 1. Een posi¬ 
tief signaal aangelegd aan aansluiting 

1 of aansluiting 2, zal tot gevolg 
hebben dat het potentiaalniveau van 
aansluiting 7 tot 0 af neemt. In het 
tegenovergestelde geval heeft aanslui¬ 
ting 7 een potentiaalniveau dat gelijk 
is aan de voedingsspanning. Natuur¬ 
lijk geldt hetzelfde verhaal voor aan¬ 
sluiting 3, 5 en 6. 
Het is niet de bedoeling hier een uit¬ 
gebreide beschrijving te geven van 
het hoe en waarom van de J.K flip¬ 
flop. Voor de volledigheid echter zal 
de werking summier worden be¬ 

schreven. 
Het symbool voor een J.K flip-flop is 
getekend in figuur 2. Een bistabiel 
circuit kan, zoals de benaming al zegt, 
twee stabiele toestanden aannemen. 
Wanneer de ene toestand positief 
wordt („1” is) zal de andere stand „0” 
zijn. In figuur 2 zijn de uitgangen 
daarom met 1 resp. met 0 aangegeven. 
Wanneer de bistabiele schakeling 
wordt „geset”, wordt het tegengestel¬ 

de van kracht. En wanneer nu een 
trein van impulsen wordt toegevoerd 
aan de triggeraansluiting T, zal de 
flip-flop van toestand veranderen bij 
elke negatief gaande overgang van de 
impulstrein. 
Wordt uitgegaan van de veronderstel¬ 
ling dat de flip-flop is „geset”,, dan is 
een uitgang 1 en de andere uitgang 0. 
Wordt er nu een positief potentiaal 
aan de reset aansluiting R gelegd! dan 
zal de flip-flop in de set-toestand 
blijven tot, in vergelijking met het 
potentiaalniveau aan aansluiting R, er 
een in niveau afnemende impuls wordt 
toegevoegd aan aansluiting T. De 
flip-flop zal dan worden gereset. Ver¬ 
dere negatief gaande impulsen toege¬ 
voerd aan T, zullen de flip-flop niet 
„setten” omdat nog steeds een positief 
potentiaal aangelegd is aan R. Op 
dezelfde wijze zal een potentiaal¬ 
niveau aangelegd aan aansluiting S, 
de flip-flop dwingen de set-toestand 
aan te nemen en in die stand te 
blijven. De „preset”-aansluiting P, is 
niet op een of andere manier verbon¬ 
den met de triggerimpulsingang. Een 
positieve spanning aangelegd aan P, 
zal de flip-flop onmiddellijk „reset- 
ten”, onafhankelijk van andere om¬ 
standigheden. 

Horizontale strepen 

Een tellerketen bestaande uit drie J.K- 
flip-flop’s en verbonden zoals in figuur 
3 aangegeven is, zal door acht delen; 
d.w.z. het zal één impuls aan de uit¬ 
gang geven voor acht ontvangen im¬ 
pulsen aan de ingang. Om de video- 
impulsen voor het horizontale patroon 
te vormen, is een deling door 25 
nodig. In de generator is de acht-deler 
van figuur 3 omgevormd tot een vijf- 
deler en twee van dergelijke delers in 
serie zijn gebruikt om de vereiste 
25 : 1 deling te realiseren. 

Figuur 3 

Het standaard schema voor ’n binaire 

acht deler. 

Elke ingangsimpuls toegevoegd aan 
flip-flop A, zal A dwingen van toe¬ 
stand te veranderen (triggeren). Voor 
iedere tweede impuls, toegevoerd aan 
de ingang, zal een negatief gaand 
potentiaal optreden aan de triggerin- 
gang van flip-flop B en het dwingen 
van stand te veranderen. Wanneer van 
een flip-flop wordt gezegd dat de 
„set” toestand een 1 voorstelt en de 
„reset” toestand een 0, kan er een 
tabel opgesteld worden waarin weer¬ 
gegeven is wat de stand is van elke 
flip-flop na élke ingangsimpuls. 

Input A B c 

0 0 0 0 
1 1 0 0 
2 0 1 0 
3 1 1 0 
4 0 0 1 
5 1 0 1 
6 0 1 1 
7 1 1 1 

Om de teller door vijf te laten delen, 
is het nodig deze te dwingen z’n 
cyclus te herhalen na iedere vijf in- 
gangsimpulsen. Dat wil zeggen, als 
ook uit de tabel blijkt, dat de toestand 
000 direkt na toestand 100 moet wor¬ 
den aangenomen. Dit wordt bereikt 
met het circuit van figuur 4. Wordt 

Figuur 4 

De deler van figuur 3 gewijzigd in 

een vijf de Ier. 
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Figuur 5 

Het circuit voor de vertikale streep- 

generator uitgevoerd met afzonder¬ 

lijke onderdelen. 

aangenomen dat alle flip-flop’s zijn 
gereset, dan zullen de nuluitgangen 
van A en B positief zijn en de uit¬ 
gang van NOR-1 zal op nulpotentiaal 
liggen. De ingang naar NOR-2 ligt 
op nulpotentiaal en dientengevolge 
zijn z’n uitgang en de resetingang van 
C, positief. De eerste ingangsimpuls 
zal A triggeren en omdat de reset- 
aansluiting van C positief is, blijft C 
gereset. A is nu geset en de O-uitgang 
ligt op nulpotentiaal. Echter de reset- 
aansluiting van C is nog steeds positief 
omdat de ingang van NOR-4 verbon¬ 
den is met de positieve uitgang van B. 
Bij de volgende ingangsimpuls wordt 
A gereset en B geset. Nu is er een in¬ 

gang van NOR-1 verbonden met A 
en de flip-flop C blijft gereset. De 
derde ingangsimpuls brengt A in set- 
toestand. Nu zijn A en B dus beide 
geset en worden de ingangen van 
NOR-1 negatiever, met het gevolg dat 
de set-aansluiting van C positiever 
wordt. De vierde impuls brengt C in 
set-toestand en reset A en B; de teller 
stopt bij 100. De 1 uitgang van C en 
daarom ook de resetingang van A, 
worden nu positief; ook al omdat A 
en B gereset zijn, wordt de resetingang 
van C positiever. Het enige effekt van 
de vijfde ingangsimpuls is daarom dat 
flip-flop C gereset wordt. De teller is 
nu terug in z’n beginstand met alle 
flip-flop’s in reset toestand. De volgen¬ 
de (zesde) impuls zal het geheel van 
gebeurtenissen opnieuw doen starten. 

Vertikale strepen 

Het circuit van de vertikale lijn¬ 
patroon generator is getekend in 
figuur 5 uitgevoerd in afzonderlijke 
komponenten. Met geen spanning op 
de lijnterugslag-ingang zal de collector 
van Tl bijna de volledige positieve 
voedingsspanning voeren. Hetzelfde 
geldt voor het punt waar weerstand 
R5 en weerstand R6 met elkaar ver¬ 
bonden zijn. Onder deze omstandig¬ 
heden zullen T2 en T3 funktioneren 
als een konventionele astabiele multi- 
vibrator met een frekwentie van onge¬ 
veer 700 kHz. 
Positieve ingangsimpulsen opgepikt 

Figuur 7 

Het komplete logische schema van de 

streep-stip-generator. De dual Nor- 

gate I.C’s zijn in het gearceerde ge- 
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door een stukje draad, gehouden 
direkt bij de lijnuitgangstransformator 
van een in werking zijnde televisie- 
ontvanger, worden via R1 toegevoerd 
aan de begrenzende zenerdiode Dl, 
Gedurende iedere lijnterugslagimpuls, 
komt Tl in verzadiging en daardoor 
komt de collector van deze transistor 
en dus ook het knooppunt van R5 en 
R6, op nulpotentiaal te liggen. De 
multivib, gevormd door T2 en T3, 
krijgt nu geen basisspanning meer en 
de multivib zal dus stoppen gedurende 
de tijdsduur van de lijnterugslagim¬ 
puls. Het was misschien mogelijk ge¬ 
weest de synchronisatie van de multi¬ 
vib door toevoering na begrenzing en 
differentiatie van de terugslagimpuls, 
via een niet gebruikte poortingang toe 
te passen; dit bleek niet betrouwbaar 
omdat soms zowel transistor T2 als 
transistor T3 beide in geleidende toe¬ 
stand verkeerden. De beschreven 
methode bleek de beste voor een be¬ 
trouwbare synchronisatie. Transistor 
T4 wordt in geleidende toestand ge¬ 
houden door de weerstand R10 die 
verbonden is met de + spanning. 
Echter wanneer de collector van T3 
door het geleiden van deze transistor, 
op nulpotentiaal komt te liggen, iedere 
1,42 uS, spert T4 voor een korte 
periode. De lengte van deze periode 
hangt af van tijdkonstanten van het 
circuit; deze zijn zo gekozen dat een 
impuls wordt verkregen aan de col¬ 
lector van T4 met een tijdsduur van 
0,2 uS. Het logische schema voor de 
vertikale strepen generator is ge¬ 
schetst in figuur 6. 

Het komplete schema 

Het komplete schema van de streep- 
stip-generator is getekend in figuur 7. 
De lijnterugslag-impulsen, na te zijn 
begrensd en aangepast door de zener 
en de IC NOR-2 (a), worden opnieuw 
geïnjekteerd in IC NOR-5 (a) en akti- 
veren de eerste vijfdeler. Dit verschilt 
een beetje met het circuit dat eerder 
werd gegeven (figuur 4) en wel daarin 
dat een ekstra NOR-gate, IC NOR-5 
(b), is toegevoegd. Wanneer dit niet 
gedaan was zou de belasting van de 
IC flip-flop 9, groter zijn dan door de 
fabrikant is voor geschreven. Door de 
inversie die deze poort nu veroor¬ 
zaakt, wordt deze nu gevoed door de 
0-uitgang van de flip-flop in plaats 
van door de 1-uitgang. Om er van ver¬ 
zekerd te zijn dat elke vertikale lijn¬ 

video-impuls slechts de duur heeft van 
1 schrijvende lijn, is IC flip-flop 14 
eveneens ingeschakeld. Op elke 25e 
lijnterugslag-impuls wordt IC flip-flop 
13 gereset en stelt daardoor flip-flop 
14 in staat een video-uitgangsimpuls 
af te geven. De 26e lijnterugslagim¬ 
puls wordt toegevoerd aan de „preset” 
aansluiting van de bistabiele IC 14 om 
deze te resetten. 
Om een vertikaal en horizontaal ge¬ 
streept patroon te verkrijgen, is het 
noodzakelijk de uitgangen van zowel 
de vertikale als de horizontale video- 
generatoren te verbinden met de 
videoversterker yan de ontvanger. Dit 
wordt gerealiseerd door de OR-poort 
die gevormd wordt door de IC 
NOR-3(b) en de IC NOR-4(b). 
Om een stippatroon te verkrijgen is 
een videoimpuls alleen dan nodig 
wanneer er een uitgangssignaal is van 
zowel de horizontale als de vertikale 
streepgenerator en wel tegelijkertijd. 

Figuur 9 

De „lay-ouf’ van de I.C’s op het 

Veroboard gaatjes pertinaks. 

Figuur 8 

Het schema voor *t voedingsgedeelte. 

Dat wil zeggen dat er een videoimpuls 
wordt opgewekt zodanig dat er een 
stip ontstaat op ieder punt van het 
scherm waar de horizontale en verti¬ 
kale strepen elkaar kruisen in het 
strepen patroon. De noodzakelijke 
poort is een EN-poort, gevormd door 
IC NOR-3(a) en 3(b). NÖR-3 (b) kan 
alleen een uitgang hebben wanneer 
impulsen van zowel de vertikale als 
de horizontale patroongeneratoren 
aanwezig zijn aan de ingangen van 
NOR-poort 3(a) en NOR-poort 3 (b). 

Konstruktie 

Er zijn twee konstruktiemogelijkheden. 
De eerste mogelijkheid wordt ge¬ 
vormd door de toepassing van het 
Veroboardgaatjes pertinaks. De 
tweede mogelijkheid vloeit voort uit 
de toepassing van het printje dat door 
de redaktie van Elektuur werd ont¬ 
wikkeld. 
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Figuur 10 

De verkregen oscillogrammen: a) lijn¬ 

terugslag impulsen aan de ingang van 

poort 2 (a); b) gesynchroniseerde 

golfvormen van de multivibrator; c) 

de uitgang van de multivibrator; d) 

0,2 uS impulsen aan de uitgang van 

poort 2 (b); e) lijnimpulsen na deling 

door vijf, tijdbasis 1 mS; f) lijnimpul- 

seu na deling door 25, tijdbasis 3 mS; 

g) aansluiting 7 van l.C-14; h) aan¬ 

sluiting 6 van l.C-3; i) aansluiting 

6 van l.C-4, stip golfvorm - de ge¬ 

schaduwde impulsen hebben een tijds¬ 

duur van ongeveer 52 pS en bestaan 

uit 36 impulsen van 0,2 /uS, tijdbasis 

3 mS; j) aansluiting 7 van l.C-4, 

streeppatroon golfvorm. 

Veroboard 

Alle komponenten met uitzondering 
van de voeding, C4, de schakelaars en 
de stekerbusjes, werden gemonteerd 
op een stukje gaatjes pertinaks van 
Veroboard, zonder koperen banen of 
rondjes patronen, met de afmetingen: 
7 x 5,75 cm. De onderdelen worden 
op Vero-pins gesoldeerd; kleine hol- 
nietjes die precies in de gaatjes van 
het pertinaks passen. De verbindingen 
tussen de onderdelen komen aan de 
bovenzijde van het plaatje, dus aan 
dezelfde zijde als de onderdelen. De 
voedingslijnen komen voor de veilig¬ 
heid aan de onderzijde. Het bereikte 
resultaat behoeft niet onder te doen 
voor de opbouw met een printplaatje. 

Printplaatje 

Het printje, afgebeeld in figuur 9a, 
spreekt voor zichzelf, hoewel het aan¬ 
beveling verdient voor de montage 
van de I.C.’s eerst 1 mm pennen, b.v. 
stukjes montagedraad (blank), met een 

lengte van 1 cm in de gaten van de 
TO-5 huisjes te solderen (zie schets). 
Deze namaak-voetjes maken een 
eventueel lossolderen van een IC ge¬ 
makkelijker. 
De voedingstrafo die in het proef¬ 
model werd toegepast, is een Engels 
sub-miniatuur type dat in Nederland 
wel moeilijk of geheel niet verkrijg¬ 
baar zal zijn. De trafo heeft sekun- 
dair twee doorlopende wikkelingen 
van ieder 3 Volt, 200 mA met een 
gezamelijke middenaftakking. Wordt 
deze niet gebruikt dan is er een span¬ 
ning voorhanden van 6 Volt. 
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Figuur 11 

Op deze manier kan een uitgangsver- 

zwakker worden aangebracht. 

Natuurlijk kan er ook een andere 
transformator worden gebruikt en de 
bekende beltrafo zal ook hier uit¬ 
komst kunnen brengen. Men gebruike 
bij voorkeur de 5 Volt aansluiting van 
de beltrafo, mocht deze spanning te 
veel in elkaar zakken door de belas¬ 
ting dan kan nog altijd de 8 Volt af¬ 
takking worden gekozen. Als regel- 
transistor in de voeding is de AC 128 
toegepast. Deze dient wel van een 
koel ster te worden voorzien. 
Bij de konstruktie dient men bedacht 
te zijn op het feit dat er impulsen 
zullen ontstaan in bepaalde gedeelten 
van de schakeling, met stijgtijden van 
om en nabij de 15 nS! Hierdoor moet 
de bedrading zo kort mogelijk gehou¬ 

den worden. 
De „lay-out” van de geïntegreerde 
circuits is gegeven in figuur 9. Voor 
de duidelijkheid is de bedrading van 
het voedingsgedeelte niet getekend. 
Aansluiting 4 is altijd negatief en aan¬ 
sluiting 8 altijd positief. Aansluiting 8 
is die aansluitdraad die direkt onder 
het vlakke gedeelte aan de rand van 

Figuur 12 

Wijzigingen in de schakeling van 

figuur 7 voor het verkrijgen van een 

negatief gaand videosignaal. 

de plastic behuizing gesitueerd is. 
Soms ook is aansluiting 8 aangegeven 
door een gekleurde stip verf. De ge¬ 
hele generator werd ondergebracht in 
een plastic klastje met de afmetingen: 
11 X 7 X 3 cm. 

Afregeling en gebruik 

Na een grondige kontrole van de ge¬ 
legde verbindingen aan de hand van 
principe- en bedradingsschema, kan 
de generator worden aangezet. De 
eerste handeling is de voedingsspan¬ 
ning instellen op een waarde tussen 
3 Volt en 3,6 Volt. Dit wordt gedaan 
d.m.v. de instelpot.meter RV2. Laat 
de generator niet te lang aan staan 
voordat deze instelling is gebeurd; de 
dissipatie van Tl zou dan wel eens te 
groot kunnen worden. De generator 
wordt aangesloten op een punt in de 
schakeling van de ontvanger na de 
video-detektor. Dit kan soms b.v. de 
basis zijn van de eerst volgende tran¬ 
sistor of het eerste rooster van de 
eerst volgende buis. Maar omdat het 
gunstige punt nogal eens uiteen loopt 
bij apparaten van verschillende mer¬ 
ken, is het niet doenlijk hiervoor vaste 
regels te geven. Wanneer het signaal 
van de generator direkt achter de 
video-detektor van het af te regelen 
apparaat geïnjekteerd wordt, moet 
het generatorsignaal verzwakt kunnen 
worden om te voorkomen dat de 
videoversterker van het toestel over¬ 
stuurd wordt. Dit verzwakken kan op 
twee manieren worden gedaan. Ten 
eerste kan een weerstand worden ver¬ 
bonden in serie met de generatoruit- 
gang. De waarde ervan moet eksperi- 
menteel worden gevonden. De tweede 
manier bestaat uit een kleine circuit- 
wijziging, getekend in figuur 11. 

De generator geeft normaal een posi¬ 
tief gaand videosignaal af. Wanneer 
de uitgang van de generator wordt ge- 
injekteerd op een ander punt dan het 
rooster van de videoversterkerbuis, is 
het mogelijk dat er een negatief gaand 
videosignaal nodig is. De noodzake¬ 
lijke wijzigingen in het circuit voor 
’t verkrijgen van een der gelijk signaal 
is getekend in figuur 12. Het inverse 
signaal dat toegevoerd wordt aan 
poort 3 (b) is vervallen en de uitgang 
van poort 4 (a) wordt geïnverteerd in 
poort 4 (b). 
Wanneer een ekstra schakelaar wordt 
toegevoegd, zoals gedaan is in figuur 
13, kan het signaal naar believen 
positief of negatief gaand zijn. De 
schakelaar S3 (4-moederkontakten, 2 
standen), schakelt het circuit om van 
dat getekend in figuur 7 naar dat ge¬ 
tekend in figuur 13. Bij het gebruik 
van de generator is het noodzakelijk 
de lijnuitgang van de generator te 
koppelen met de lijnuitgangstrap van 
de ontvanger. Dit kan worden gedaan 
door twee of drie wikkelingen (ge¬ 
ïsoleerd) montagedraad dicht in de 
buurt van de uitgangstransformator te 
brengen of door de draad een paar 
maal om de lijnuitgangsbuis (b.v. om 
de topaansluiting) te wikkelen. De 
ontvanger wordt aangezet en gesyn¬ 
chroniseerd en het gekozen patroon 
wordt dan zichtbaar op het beeld¬ 
scherm. Het is aanbevelenswaardig de 
kontrastregelaar op minimum te 
draaien om te voorkomen dat het, 
door de zender uitgezonden beeld, 
zichtbaar wordt, 
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Figuur 13 

Toevoeging van een schakelaar maakt 

het mogelijk om te schakelen van 

een positief naar een negatief gaand 

videosignaal. 
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Dl Vm D3 - BA 100 1 N914 

Tl = TIS43, 2N2646 

T2 Vm T 3 = VN 101 ( BC171, 2N2926 

Li Vm L3 = 6 V 50 m A 

IC TESTER 

De goedkope integrated circuits van 
Bi-Pak zijn voor iedere amateur een 
welkome gelegenheid kennis te maken 
met deze moderne onderdelen. 

De aanschaf van deze I.C.’s kan wat 
prijs betreft geen beletsel meer zijn, 
doch het uitzoeken en het vaststellen 
van de eventuele defekten vormen in 
vele gevallen een moeilijk te nemen 
hindernis. 
Dit was dan oök de aanleiding voor 
het opzetten van een eenvoudige tes¬ 
ters, waarmee zonder al te veel pro¬ 
blemen de mogelijk optredende defek¬ 
ten kunnen worden opgespoord. 
De TTL-circuits waar het hier om 
gaat, zijn getest alvorens de plastic 

omhulling werd aangebracht en daar¬ 
na om diverse redenen afgekeurd. 
Zo zijn er eksemplaren bij, waarvan 
b.v. één of meerdere aansluitdraden 
zijn gebroken. 
Anderen voldoen niet aan de tempera- 
tuurspecifikaties of halen de gespeci¬ 
ficeerde schakelfrekwentie niet. Ook 
zijn er eksemplaren bij die het bij de 
nominale voedingsspanning laten af¬ 
weten, doch wel funktioneren bij een 
hogere of lagere voedingsspanning. 

Hieruit behoeft beslist niet gekonklu- 
deerd te worden dat deze I.C.’s geheel 
waardeloos zijn geworden. 
Een draadbreuk leidt niet in alle ge¬ 
vallen tot een volledige onbruikbaar¬ 
heid. 

Dit geldt vooral voor die gevallen, 
waar meerdere identieke schakelingen 
in één kapsule zijn onder gebracht. 
De temperatuur en de schakelfre¬ 
kwentie vormen vrijwel geen enkel 
probleem. 
Bij normale temperatuur en schakel- 
frekwenties tot 3 a 4 MHz zullen 
bijna alle I.C.’s uit deze groep nor¬ 
maal funktioneren. 
Alleen die I.C.’s, die slechts werken 
bij een afwijkende voedingsspanning 
kunnen moeilijk in kombinatie met 

andere I.C.’s worden toegepast en zijn 
dus eigenlijk onbruikbaar. 
De ervaring heeft geleerd dat van de 
8 I.C.’s per assortiment 2 tot 5 
eksemplaren geen defekten vertonen 
(behalve eventueel op temperatuur en 
werkfrekwentie), 1 a 2 stuks geheel 
defekt en de overigen gedeeltelijk 
bruikbaar zijn. Dit mag, gezien de 
prijs, toch wel een behoorlijk resultaat 
worden genoemd. 

De Tester 

De tester bestaat uit een pulsgenera¬ 
tor, die het benodigde testsignaal moet 
leveren, en ’n drietal lampversterkers, 
die de niveau’s van de in- en uit¬ 
gangen) moeten signaleren. Figuur 1 
laat zien hoe e.e.a. is geschakeld. 
Cl wordt periodiek ontladen door de 
UJT. 
Hierdoor ontstaan over R3 positieve 
pulsen, die tevens op de emitters van 
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NV Philips-Electrologica 
Industriegroep 
Perifere Apparatuur 
Rijswijk (ZH) 

PHILIPS 
De NV Philips-Electrologica zoekt in het 
kader van haar aktiviteiten op het gebied 
van perifere apparaten voor de Meetpro- 
ceduregroep een 

hogere technicus (hts. e) 

data systems 

Deze medewerker krijgt tot taak het ont- 
wikkelen van test- en keuringsapparatuur 
voor onze produkten, alsmede het op¬ 
stellen van de bij het gebruik van deze 
apparatuur te volgen procedures. 

Bent U inventief, hebt U een kritische in¬ 
stelling en beschikt U over een goede uit¬ 
drukkingsvaardigheid, schrijft U dan aan 
NV Philips-Electrologica, afdeling Per- 
soneelzaken, Postbus 4576 te Rijswijk 
(ZH) onder vermelding van EL 69024 

de flip-flop transistoren T2 en T3 
worden gezet. De flip-flop zal nu op 
elke puls omklappen. 
Op de kollektor van T3 verschijnt een 
symmetrische blokspanning die wordt 
gebruikt voor het sturen van het te 
testen I.C. In verband met maximaal 
toelaatbare ingangsspanning van de 
I.C.’s, wordt de flip-flop gevoed met 
4,5 V. 

Als de flip-flop uitgang 1 is, d.w.z. 
+ 4,5 V zal Dl sperren. T4 krijgt 
basisstroom via R8 zodat LI zal bran¬ 
den. Wordt deze uitgang nu 0 (= 0 
V) spert T4 en LI is uit. M.a.w. LI 
geeft aan wanneer de ingang van het 
testexemplaar 1 is. 
De uitgang van de te testen schake¬ 
ling wordt verbonden met D2, zodat 
L2 aangeeft wanneer hierop een 1 
verschijnt. Is er nog een 2e uitgang 

aanwezig, zoals b.v. bij een flip-flop, 
dan kan deze worden verbonden met 
D3. 
De in deze schakeling toegepaste tran¬ 
sistoren zijn niet kritisch. Iedere Si 
transistor met een behoorlijke verster¬ 
king is bruikbaar. Mocht de flip-flop 
onverhoopt niet bevredigend werken, 
dan moeten R5 en R6 of R3 wat 
worden vergroot. De voeding kan 
worden betrokken uit 2 batterijen van 
4,5 V. 

De praktische uitvoering 

Figuur 2 geeft een idee voor de in¬ 
richting van het paneeltje. Het han¬ 
digste is een kastje waarvan de boven¬ 
kant een beetje schuin staat. 
Centraal op het paneel wordt een 16 
pens I.C. voet aangebracht. De meeste 
I.C.’s hebben weliswaar 14 pennen, 
doch er zijn er ook enkele met 16. 
Aan weerszijden worden miniatuur 
stekerbussen gemonteerd, die met de 
16 kontakten van de voet worden ver¬ 
bonden. 

Links daarvan bevinden zich LI en 
een stekerbusje dat met punt 1 in de 
schakeling is verbonden. 
Hieronder zijn een aantal stekerbusjes 
aangebracht die verbonden zijn met 
0 en +4,5 V. 
De voeding voor het I.C. kan hieruit 
worden betrokken, waarbij er nog 
nullen en enen over zijn, die als hulp- 
signalen worden gebruikt. 
Aan de rechterzijde bevinden zich L2 
en L3 en 2 busjes die verbonden zijn 
met punt 2 en punt 3 van de schake¬ 
ling. 

De verbindingen tussen de diverse 
stekerbussen worden gemaakt d.m.v. 
kleine snoertjes met miniatuur banaan¬ 
stekers. De tester kan desgewenst 
worden uitgebreid met een voet voor 
I.C.’s in een T05 omhulling. 
Er zijn echter z.g. mounting pads in 
de handel waarmee de aansluitdraden 

van deze I.C.’s passend gemaakt kun¬ 
nen worden voor de hier toegepaste 
voet. 

Deze I.C.-voeten zijn o.a. verkrijgbaar 
bij de firma’s Nijkerk Amsterdam, 
Koning en Hartman Den Haag en 
Radikor te Hilversum. 
De mounting pad of verloopplaatje 
is verkrijgbaar bij Rodelco Den Haag. 

Met het bouwen van deze tester zijn 
voor velen de moeilijkheden echter 
nog niet opgelost. 

Om een schakeling te kunnen testen 
en om er mee te kunnen werken, moet 
men uiteraard op de hoogte zijn van 
de eigenschappen en deze juist kun¬ 
nen interpreteren. 
In het volgende nummer zal dan ook 
een beschrijving worden gegeven van 
de verkrijgbare Bi-Pak I.C.’s en waar¬ 
bij tevens zal worden vermeld hoe de 
schakeling moet worden getest. 
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DE KONSTRUKTIE VAN EEN F.V.M. 

door H. de Hollander 

Inleiding 

Tot voor kort werd de BVM be¬ 
schouwd als zijnde het einde voor 
de amateur op meetgebied. Voltme- 
ters met transistors waren toen qua 
prestaties nog lang niet opgewassen 
tegen een goed gekonstrueerde buis- 
voltmeter. En een TVM met dezelfde 
eigenschappen was wel te realiseren, 
maar in verband met de benodigde 
voorzieningen voor temperatuurstabi- 
lisatie en hoge ingangsweerstand on¬ 
evenredig duur. Sinds de fabrikage 
van FET’s zijn de verhoudingen an¬ 
ders komen te liggen. FET’s hebben 
een aantal voordelen t.a.v. buizen die 
in meetapparatuur bijzonder welkom 
zijn. (Dit geldt ook voor transisto- 
ren met de hierboven genoemde na¬ 
delen). Om er enkele te noemen: 
geen opwarmtijd, waardoor de meter 
geen 15 minuten nodig heeft om een 
stabiel werkpunt te krijgen; geen 
warmtebron (gloeidraad) die aan al¬ 
le komponenten grote eisen stelt t.a.v. 
de temperatuurskoëfficienten; lage 
voedingsspanning en een laag stroom¬ 
verbruik. 

Werking 

Om kleine spanningen te meten heeft 
men in principe genoeg aan een een¬ 
voudige meter met een lage inwendige 

weerstand, die een kleine stroom no¬ 
dig heeft voor maximale uitslag. 
Bijvoorbeeld een meter van 50 \iA en 
2 KQ kan gebruikt worden als span- 
ningsmeter voor 100 mV volle uit¬ 
slag. Het nadeel is dan de veel te 
kleine weerstand van de meter. Maar 
hieruit blijkt ook dat de enige voor¬ 
ziening die getroffen moet worden 
het verhogen van de Ri van de me- 
terschakeling is. De FET-voortrap 
kan dan sterk zelfstabiliserend worden 
uitgevoerd. 
In fig. 1 is hiervoor een schakeling ge¬ 
geven. 
De spanning op punt A is gelijk aan 
Vp (de afknijpspanning over de FET) 

^be van T2. 
T2 is aangebracht om de source-weer- 
stand van Tj voldoende groot te ma¬ 
ken, teneinde de gate-spanning nauw¬ 
keuriger te volgen. Deze is nu Re X 

|3T2. 
Wanneer er op de gate van Tj een 
kleine spanning wordt gezet, zal de 
spanning op punt A met precies de¬ 
zelfde spanning vergroot worden. 
Om het geheel geschikt te maken voor 
een meter kan volstaan worden met 
een spanningsdeler, die zodanig be¬ 
meten is dat de spanning op punt B 
gelijk is aan de spanning op punt A. 
Nadelen van deze schakeling: 
a. Het feit dat de weerstanden Rt en 
R2 de gevoeligheid beïnvloeden. 

De weerstanden Rj en R2, aangesloten 
op de voedingsspanning V, kunnen 
vervangen worden door een span¬ 
ningsbron, waarvan 

R2 

E — V-, met een inwendige 
Rj + R2 

R2 X R2 
weerstand R; van-. Zie fig. 2. 

R1 + R2 
(Theorema van Tévenin). 
Deze weerstand staat dan in serie met 
de meter. 
b. De spanning op punt A is t.g.v. 
VPT1 temp. afh. 
c. De spanning op punt B is direct 
evenredig met de voedingsspanning V 
en ook nog afhankelijk van de inwen¬ 
dige weerstand van de voedingsbron. 
Een betere methode is dan oc\ de 
schakeling van fig. 3. 
Hier wordt zowel de spanning op 
punt A als de spanning op punt B 
gestabiliseerd. De spanning op punt 
A is VPT1 - VBE T2 en tussen punt B 
en punt C staat VPT4 - VBE T3. Hier 
komt gelijk de eerste moeilijkheid. 
VP zal bij goedkope FET’s per exem¬ 
plaar verschillend zijn. Dit kan wor¬ 
den opgelost door de potmeter tussen 
B, C en massa. Van twee FET’s wordt 
de VP bepaald. Dan wordt de FET 
met de grootste VP als Tl en met de 
kleinste VP als T4 gekozen, omdat de 
negatieve meetpen aan massa ligt. 
De spanning op punt B wordt met 
de potmeter gelijk gemaakt aan de 
spanning op punt A. 
Wanneer er gemeten wordt blijft de 
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spanning op punt B konstant. Im¬ 
mers, de spanning tussen B en C 
bleef konstant en daardoor de stroom 
door de gehele potmeter. Wordt een 
gedeelte van de stroom door de me¬ 
ter afgenomen, dan blijft de totaal- 
stroom van B naar massa hetzelfde 
en transistor T3 trekt minder stroom. 
Een voorwaarde is nu wel dat de rust- 
stroom door T3 minstens zo groot is 
als de maksimale meterstroom. Er 
moet ook bij volle uitslag nog enige tijd 
stroom door T3 blijven lopen om ef- 
fektieve stabilisatie mogelijk te maken. 
De voordelen van deze schakeling 
zijn: 
a. Grotere gevoeligheid, want de 
spanning op punt B kan weer ver¬ 
vangen worden door een spannings¬ 
bron, die nu echter een bijzonder lage 
Ri heeft (vergelijk fig. 2). 
b. De spanning op punt B is onaf¬ 
hankelijk van de voedingsspanning en 
de inwendige weerstand van de voe- 
dingsspanningsbron. 
c. De temperatuursvariaties hebben 
minder invloed op de schakeling, aan¬ 
gezien nu de veranderende VP’s van 
twee FET’s elkaar tegenwerken. 
De gevoeligheid is bij deze schakeling 
eenvoudig te brengen tot 100 mV 
volle uitslag, wanneer een meter 
wordt gebruikt waarvan Imax X R; 
<100 mV is. De stroom door T3 moet 
ongeveer 2-3 X Imax van de meter 
gekozen worden. Het zal duidelijk 
zijn dat een gevoelige meter altijd 

!-^ 

aan te bevelen is omdat dan de emit- 
ter-weerstand van T2 en daarmee de 
source-weerstand van T\ groter zijn. 
Voor T2 en T3 moeten transistoren 
met een grote (3 gekozen worden. 
Tot slot nog een schakeling voor die¬ 
genen die menen dat 100 mV volle 
uitslag niet gevoelig genoeg is (fig. 
4). Hiervoor wordt hetzelfde toege¬ 
past als gedaan werd om de meter- 
spanning te stabiliseren. De emitter- 
weerstand van T2 wordt vertakt. Op 
de aftakking komt de negatieve poot 
van de spanningsdeler, gelijk met de 
negatieve meetpen. Wordt nu een 
spanning op de gate van Tj gezet, dan 
zal de spanning tussen A en B in ge¬ 
lijke mate vergroot worden. Daarmee 
evenredig de stroom door Rv De 
stroom door Rj is de stroom door R2, 
zodat de spanning op punt B nog eens 
omhoog gaat. De totale spanningstoe- 
name op punt A wordt: 

R, + R2 

Op deze manier is een meter met een 

volle uitslag van 25mV te verwezen¬ 
lijken (R2 >3 X Rj). 

Uitvoering 

De ingangsspanningsdeler kan naar 
eigen inzicht gekozen worden. Een 
suggestie hiervoor is in fig. 5 gedaan. 
Een nuttige voorziening is de fijn- 
regelpotmeter in de emitterleiding van 

t3. 
Bij dergelijke gevoelige meters ver¬ 
loopt de 0-instelling wel eens (ech¬ 
ter niet meer dan 2-3 schaaldelen. 
De 0-instelling is dermate kritisch dat 
de grote potmeter niet soepel genoeg 
regelt. De 1 K - potmeter, die bui¬ 
tenop de meterkast wordt aange¬ 
bracht, heeft dan ook een tweeledige 
funktie: soepele 0-instelling en een 
mogelijkheid tot eventuele kompen- 
satie van verloop. 
Ter indikatie: bij een meter met een 
volle uitslag van lOOmV is de maksi¬ 
male afwijking na enige etmalen kon- 
tinue aanstaan nooit meer geweest 
dan 3 schaaldelen. 
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GOEDKOPE TRANSISTORTESTER 
De huidige prijzen van transistoren 
zijn gelukkig veel lager dan enige 
jaren geleden. Een nadeel van de 
goedkope typen is echter dat de onder¬ 
linge spreiding soms wat groot is. Dit 
geldt vooral voor de transistoren die 
per pakket voor weinig geld worden 
aangeboden. Hoewel deze transistoren 
beslist niet slecht zijn, vertonen ze 
vaak grote onderlinge verschillen. 
Wanneer veel gebruik gemaakt wordt 
van transistoren kan aanzienlijk op de 
kosten worden bespaard door per pak¬ 
ket te kopen en zelf de transistoren te 
testen. Bij heel grote aantallen (denk 
aan de elekturon) verdient men de 
kosten van een transistortester ruim¬ 
schoots terug. Verder is zo’n tester bij¬ 
zonder geschikt om transistoren te pa¬ 

ren voor dif-amps, Vbe-bepaling voor 

komplementaire drivertrappen enz. 
De hieronder beschreven transistor¬ 
tester is niet duur (± ƒ 25,— onder¬ 
delen) en geeft bijna alle noodzakelijke 
informatie. 
Om een overzicht te krijgen van de 
diverse gegevens van een transistor 
zijn tenminste vier metingen van be¬ 
lang: 
a. Ices: lekstroom met kortgesloten 

basis-emitterdiode = lekstroom 
basis collektordiode. 

b. Iceo: lekstroom met open basis. 
c. (3: collektorstroom/basisstroom. 
d. VBe: basis-emitter stapspanning. 
Verder moet het geheel omschakel- 

baar zijn voor NPN en PNP. Deze 
metingen zijn eenvoudig uit te voeren 
met de schakeling uit fig. 1. 

Werking 

De meting van Iccs, Iceo en (3 worden 

uitgevoerd volgens het principe van 
fig. 2. De meter is beveiligd tegen te 
hoge stromen om een defekte transis¬ 
tor niet de gelegenheid te geven de 
meter te vernielen. Bij de (3-meting 
kan de meter geshunt worden om een 
aflezing tot een |3vanl000 te verwezen¬ 
lijken. Van de aflezing moet Iceo wor¬ 
den afgetrokken. 
De gemeten (3 is in dit geval de sta¬ 
tische versterkingsfaktor. De dynami¬ 
sche versterkingsfaktor ligt gemiddeld 
een faktor 1,5 hoger. Dit is te ver¬ 
klaren uit de karakteristiek van de 
transistor (zie fig. 3). 
Bij de gemeten (3 wordt de aanloop- 
kromme meebeschouwd. Er zijn na¬ 
tuurlijk methoden om de dynamische 
(3 te meten, maar voor praktisch ge¬ 
bruik is de statische (3-meting vol¬ 
doende. 
De meting van VBE wordt volgens het 
schema van fig. 4 gedaan. 
Wanneer de transistor niet is aan¬ 
gesloten wijst de meter volle schaal 
aan. Over de b-e klemmen van de 
transistorvoet staat dan 1 Volt. Wordt 
de transistor aangesloten, dan zal de 
basis-emitterdiode zoveel stroom trek¬ 
ken dat over de meter (plus voor¬ 
schakel weerstand) de VBE blijft staan. 

Konstruktie 

Om een handig apparaat te krijgen 
werden vier 6 X om drukschakelaars 
genomen. Deze zijn zo geschakeld dat 
de tester alleen in werking is als er op 
een knop gedrukt wordt. Bij het tege¬ 
lijkertijd indrukken van twee knoppen 
wordt de stroom automatisch onder¬ 
broken. Door het geringe aantal on¬ 
derdelen van de schakeling werd af¬ 

gezien van een print. De FET en de 
weerstanden kunnen rechtstreeks tus¬ 
sen de schakelaars en de meter wor¬ 
den gemonteerd. 
De PNP-NPN schakelaar is een 6 X 
om schuif type. 
De stroombron, gevormd door de 
MPF103 en de instelpot wordt af ge¬ 
regeld op 10 \iA. 
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Fig. 1: Principe van het 
foto-elektrische element. 

Fig. 2.: Blokschema van het systeem. 
E — aarde, 1? = spanning voor lamp. 

LAMP MET SPIEGEL 

FOTO-ELEKTRISCH 
PICK-UP ELEMENT 

De kwalitatieve eigenschappen van 
een pick-up-element worden in prin¬ 
cipe bepaald door de effektieve massa 
ervan, de naaldkompliantie, de ge¬ 
wenste uitgangsspanning en de lineari- 

teit van het element. 
Voor een zo goed mogelijk aftasten 
van de groeven is een grote waarde 
van de kompliantie (d.i. het meegeven 
van de naald vereist, naast een zo 
klein mogelijke effektieve (bewegen¬ 
de massa. De tot nu toe gangbare 
elementen werken volgens het genera- 
torprincipe, waarbij mechanische 
energie rechtstreeks in elektrische 
wordt omgezet. Een verkleining van 
de massa levert als konsekwentie, dat 
de uitgangsspanning geringer wordt. 
Zeer hoogwaardige studiospelers 
leveren daarom een uitgangsspanning 
van ongeveer 1 mVs/cm. Minder is 
praktisch niet mogelijk, omdat de 
stoorspanningsafstand dan te klein 

zou worden. 
Een zeer eenduidige verbetering is 
dan ook het principe van de hier te 
beschrijven, foto-elektrische „omzet¬ 
ter” van het fabrikaat Toshiba. Men 
benut de mechanische energie niet 
meer om rechtstreeks in elektrische 

energie om te zetten, maar om een 
bestaande energiestroom te sturen, in 
dit geval een lichtstraal. 
De principiële opbouw van ’t systeem 
wordt getoond in fig. 1. De naald is 
evenals bij andere systemen voorzien 
van een rubber- resp. kunststofop- 
hanging. De bijzonderheid is een zeer 
licht, van twee sleuven voorzien, 
duralplaatje, de zogenaamde licht- 
regelaar. Dit is het eigenlijke stuur- 
orgaan. De door de opening vallende 
lichtstraal wordt door verschuiving 
t.o.v. een vaststaand, eveneens van 
gleuven voorzien scherm, gevarieerd. 
Duidelijk is te zien, dat de twee 
gleuven 45° t.o.v. de vertikale as zijn 
gedraaid, zodat voldoende kanaal- 
scheiding van de eveneens onder 45° 
op de plaat gesneden signalen wordt 
verkregen. Hieruit volgt eveneens, dat 
de spleetbreedte, en niet de spleet- 
lengte wordt veranderd, ook al omdat 
de spleet van de lichtregelaar langer 
is, dan die op het vaste scherm. 
Achter de twee op deze manier ge¬ 
vormde lichtkanalen zijn voor de res- 
pektievelijke kanalen een tweetal foto- 
transistoren aangebracht. Deze zijn 
voorzien van een sterk bundelende 
lens ter vergroting van de kanaal- 
scheiding. De beide transistoren zijn 
uit zeer grote aantallen gepaard uitge¬ 
zócht. Deze zijn in hun werkgebied 
dusdanig lineair, dat voor de eerste 
maal een vervorming van minder dan 
0,65 % bij 1000 Hz werd bereikt. 
De voordelen van het beschreven 
systeem kunnen het best worden be¬ 
paald aan de hand van de technische 
gegevens. Hierbij dient te worden aan¬ 
getekend, dat de meest bevredigende 
weergave werd bereikt bij een opleg- 

gewicht van 3g (3p), omdat dan een 
optimale statische spleetbreedte is be¬ 
reikt. Opvallend is de hoge uitgangs¬ 
spanning in verhouding tot de andere 
gegevens. De prijs is circa ƒ 

Technische gegevens van het type 
C-100 P. 

Frekwentiebereik: 20 . . .40.000 Hz 
Overspraakdemping bij 1 kHz: 32 dB. 
Uitgangsspanning: 14,5 mVs/cm. 
Uitgangsspanning na voorverst.: 

40 mVs/cm. 
Naaldkompliantie: 30 x 10'6 cm/dyne. 
Min. opleggewicht: ± 0,5 p (0,5 g). 
Gewicht van het systeem: 11,5 g. 
Naaldpunt: 

elliptisch, 20,3 \im x 7,6 ^m. 

Fig. 3: Vervorming als funktie van 
de frekwentie. 

20Ha 50 100 200 500 Ik 2 5 10’ 20 

Fig. 4: Frekwentiebereik (boven en 
over spraak (onder van het foto-elek¬ 
trische systeem. 
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INTEGRATED CIRCUIT 
BREADBOARD ICB 727 

Voor het opzetten van ekspe- 
rimentele schakelingen met ge¬ 
ïntegreerde circuits is het erg 
gemakkelijk de beschikking te 
hebben over een aantal voetjes 
voor deze I.C’s. Voetjes die 
dan bijvoorbeeld verbonden 
zijn met aansluitpunten welke 
onderling geheel willekeurig 
d.m.v. draadjes verbonden 
kunnen worden. Door nu in de 
voetjes verschillende I.C’s te 
pluggen kunnen op een derge¬ 
lijk „ontwerpbordje” allerlei 
schakelingen en I.C’s worden 
getest en uitgezocht. 

Nu zal voor het zelf samen¬ 
stellen van een dergelijk bordje 
niet altijd de gelegenheid of 
tijd zijn. In dat geval zal de 
integrated circuit breadboard 
type ICB 727 van het fabrikaat 
Spectrum Electronics Ltd, uit¬ 
komst kunnen bieden. Achter 
het nummer ICB 727 gaat een 
goed doordacht uitgevoerd 
professioneel ontwerpbordje 
schuil. Het „werkterrein” 
wordt gevormd door ’t schuin 
achterover hellend vlak waar 
plaats is voor acht 16-dual in 
line I.C’s en vier 14-dual in 

■ ry ELEKTRONICA 
AKKULAADAPPARAAT 
TOERENTELLER 
GARAGEDEUROPENER 
THYRISTOR HKO-ONTSTEKING 

8.1. Akku Laadapparaat 

Alhoewel verreweg de meeste autobe¬ 
zitters niet beschikken over een akku- 

laadapparaat, is het toch een bijzonder 
nuttig attribuut. 
Een dergelijk apparaat is zeer eenvoudig 
zelf te maken. Er is een trafo nodig met 
een sekundaire wikkeling van ongeveer 
15 Volt met een aftakking op 10 Volt. 
De stroomsterkte moet zo’n 5 a 7 A 
kunnen zijn. De in de schakeling aange¬ 

Fig. 8.1.1. Akku-laadapparaat. 

brachte schakelaar S2 heeft een drietal 
standen. Stand 3 is de stand, waarbij 
kleine akku’s kunnen worden geladen. 
Hierbij kan met de potmeter de stroom 
worden ingesteld op een veilige waarde. 
Meter 2 (M2) is een type van 60 mA. 
Een passende shunt wordt hieraan paral¬ 
lel geschakeld. D.m.v. S2 wordt de shunt 
ingeschakeld, als grote akku’s moeten 
worden geladen. Een transformator, wel¬ 
ke voor deze lader geschikt is, is ver¬ 
krijgbaar bij de Firma Radio Twenthe 
te Den Haag. 
Voor de potentiometer moet een type 
worden genomen,’ dat een behoorlijk 

Fig. 8.2.1. Schakeling van het laad¬ 

apparaat. 

vermogen kan verdragen. Het type P10 
van Rosenthal is geschikt. 
De gelijkrichtcel is het type B 20/16/9 
van AEG. 

8.2. Akkulaadapparaat 

Om de dure weerstanden en potmeters 
van groot vermogen te vermijden, kan 
ook een andere weg worden bewandeld, 



line I.C’s. Iedere aansluiting 
van de LC-voetjes is verbon¬ 
den met een speciale „steker”, 
waarin in totaal vier aansluit- 
draden gestoken kunnen wor¬ 
den. Door middel van stevige 
kontrapluggen kunnen de ge¬ 
wenste voedingsspanning, de 
ingang en de uitgang verbon¬ 
den worden. Bovendien is nog 
voorzien in een coaxiale in- 
uitgangskontraplug. Het werk- 
plateau, gemaakt van een 
hoogwaardig pertinaks, is ge¬ 

monteerd op een onderstel van 
plastic waarin nog plaats is 
gehouden voor twee schuif- 
bakjes. In deze doorzichtige 
bakjes worden de bij geleverde 
verbindingsdraden, de handige 
„IC-trekker” en de verloop- 
voetjes voor TO-5 IC’s opge¬ 
borgen. Bovendien kunnen 
hierin een groot aantal I.C’s 
een plaatsje vinden. 

Ontwerpbladen waarop alle 
aansluitingen van het werk- 
plateau zijn aangegeven, ver¬ 

gemakkelijken het van te 
voren opstellen van een be- 
dradingsschema. Ook kan een 
gevonden goed werkend be- 
dradingsschema voor een be¬ 
paalde schakeling hierop aan¬ 
getekend worden zodat deze 
niet verloren gaat. Bij geleverd 
wordt het in het Engels ge¬ 
stelde boekwerk „Integrated 
logic circuit applications Mul- 
lard FC-range”. Hierin wordt 
naast theorie een groot aantal 
praktische logische schakelin¬ 
gen gegeven. 

De importeur van de Spectrum 
integrated circuit breadboard, 
is de firma Eurotronex, Heren¬ 
straat 21 te Bussum. 
Het breadboard kost circa 
ƒ 248,—, hetgeen veel lijkt, 
maar gezien de uitvoering ver¬ 
antwoord is. De kosten zijn in 
korte tijd gekompenseerd door 
de tijdwinst in het opzetten 
van schakelingen. 

die minstens even goed is. Als namelijk 
de sekundaire van de trafo van zeer veel 
aftakkingen wordt voorzien, dan is de 
laadstroom in een voldoende groot aan¬ 
tal stappen „inplugbaar”. Omdat het ver¬ 
mogen van de trafo tamelijk groot moet 
zijn, is bij het wikkelen uitgegaan van 
een kern M 102 a. Bij ruime dimensio- 
nering zijn sekundair per Volt precies 
4 windingen nodig. Iedere winding levert 
0,25 V, hetgeen voldoende is voor een 
nauwkeurige instelling. Op de genoemde 

kern komen: 

primair: 825 Wdg, 0,5 mm0. 
Sekundair: 72 Wdg., 1,5 mm 0 met af¬ 

takkingen op 12 - 24 - 36 - 48 - 60 - 61 - 
62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 
70-71 windingen. 
Door deze wikkelverhoudingen is het 
mogelijk, iedere spanning tussen 0 en 18 

Volt in stappen van 0,25 Volt te kiezen. 
Tot 9 Volt kan worden belast met 6 A, 

9.7. Toerenteller met grote precisie 

Een toerenteller, in principe bestaande 
uit een monostabiele multivibrator, is 
af gedrukt in fig. 9.1.1. Als de onder¬ 
breker open gaat, dan wordt de linker 
transistor door een positieve impuls aan 
de basis geopend, waardoor de schake¬ 
ling in de kwasistabiele toestand komt. 
Het instrument in de collectorleiding 
laat ten gevolge van de traagheid slechts 
de gemiddelde spanning van de impulsen 
zien. Omdat de pulsbreedte konstant is, 
is de herhaalfrekwentie uitsluitend be¬ 
palend voor de meteruitslag. Om in een 
breed temperatuurgebied een nauwkeu¬ 
rige aflezing te houden, is voor tempera- 
tuurstabilisatie de diode BAY 17 in de 
emitterleiding van de linker transistor 
opgenomen. De nauwkeurigheid is beter 
dan 1 % in het gebied tussen —20 en 

-j-50 graden. 

9.2. Toerenteller met geïntegreerde 
schakeling 

Aan de ene kant een grapje, aan de 
andere kant helemaal niet, let maar‘op 
het temperatuurbereik van —55 tot 
-f 150 graden. Omdat de uL 914 gescha¬ 
keld kan worden als een monostabiele 
multivibrator, is deze dus ook geschikt 
voor een toerenteller. 
Via R4 komt op punt 7 een impuls vanf 
minimaal 850 mV. Tl wordt geleidend 
en C3 krijgt massa potentiaal. De stand 
van R7 bepaalt dan de tijdsduur, die 
nodig is, om C3 te laden, totdat T4* 
wordt gesperd. De terugkoppeling van 
de uitgang naar T2 staat er borg voor, 

dat de schakeling in de kwasistabiele 
toestand blijft, ook nadat de ingangs- 
puls is weggevallen, totdat C3 is geladen. 
Aan de uitgang ontstaan impulsen van 
konstante breedte en hoogte, alleen de 

tot 18 Volt met 5 Ampère. 
Alle aftakkingen van de transformator 
worden naar buiten gevoerd op steker- 

busjes. 

Het laden van de akku 

Naarmate de akku tijdens het laden vol¬ 
ler wordt, daalt de laadstroom. Dit is 
beslist geen nadeel, omdat op deze 

manier akku’s kunnen worden geladen 
met een grotere stroomsterkte, dan 1/10 
van de Ah-kapaciteit. De stroomsterkte 
daalt na verloop van tijd vanzelf tot 

een geschikte waarde. Drie in serie ge¬ 
schakelde akku’s van 6 Volt worden ge¬ 
laden met een stroomsterkte van 3,5 A. 
Zowel de trafo als de gelijkrichter kun¬ 
nen in één kast worden gemonteerd, 
waarin de draden voor de wisselspan- 
ningsingang van de gelijkrichtcel via tules 
naar buiten worden gevoerd en voorzien 
van stekers. Met deze stekers kan dan de 
geschikte spanning worden gekozen. 
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Fig. 9.2.1. Schakeling van toerenteller 
met geïntegreerde schakeling. 

Fig. 9.2.2. Principe schema van de mono- 
stabiele multivibrator. 

frekwentie bepaalt de uitslag van de 
meter. De zenerdiode is een brug opge¬ 
nomen, om een grotere stabiliteit te 
waarborgen. De ijking gebeurt met een 
beltrafo 220/5 V, 50 Hz. De meter 
wordt dan ingesteld op 3000 omw./min. 
met de instelpotmeter R7. 

10.1. Automatische garagedeuropener 

ook het relais, tot op een afstand van 
2 meter te laten aanspreken. De zender 
wordt onder de auto bevestigd. 
De ontvangerspoel met ongeveer 3 wdg. 
van 1,5 mm2 draad heeft een diameter 
van ongeveer 1 meter. De spoel moet zo 
dicht mogelijk onder de oppervlakte 
van de oprit worden gelegd; bij het 
over(sch)rijden van de ontvangerspoel 
wordt de zenderspanning in de ontvan¬ 

gerspoel geïnduceerd, en in de daarop 
volgende selektieve versterker versterkt, 
zodat het relais aanspreekt. 
Wikkelgegevens: zenderspoel: ronde spoel 
van 15 a 25 mm 0, inwendig opgevuld 
met I stukken van EI 42 kern. 

W1 = 75 + 25 +25 + 75 wdg. 0,4 
CuL. 
W2 = 5 + 5 wdg. 0,4 CuL. 
Filter fi: Siferit kern B 65561N22A160 
met kern. 
W1 = 420 wdg. 0,15 0 CuL. 
W2 = 150 wdg. 0,15 0 CuL. 

//./. Thyristor HKO-ontsteking 

Dat een thyristor- of transistor-ontsteking 

zekere voordelen heeft boven een kon- 

Fig. 10.1.2. Schema van ontvanger. 

ventionele, zal algemeen bekend zijn. 
Grote voordelen zijn o.a.: 
1. Bij toenemend toerental stijgt de 
stroomsterkte, dus geringe stroomsterkte 
bij lage toerentallen. 
2. Bij stilstaande motor en ingeschakeld 
kontakt praktisch geen stroomafname, 
m.a.w. de bobine kan niet te heet wor¬ 

den. 
3. Praktisch geen in- resp. afbranden 
van de kontaktpunten, zodat geen ver¬ 
andering optreedt in de ingestelde hoek 
van voorontsteking. 
4. Lage inwendige weerstand aan de 
hoogspanningskant, zodat zelfs bij kleine 
parallelweerstanden (vochtige verdeelkap) 
nog een voldoende grote spanningspiek 
overblijft. 
Konventionele ontstekingen hebben het 
nadeel, dat de opbouw van het magneet¬ 
veld in de bobine bij hoge toerentallen 
tengevolge van de tijdvertraging van de 
stroompiek door de primaire wikkeling, 

niet volledig is, zodat de opgezamelde 
energie en de daarmee verbonden ener¬ 
gie van de ontsteekvonk bij hoge toeren¬ 
tallen afneemt. Storend is bovendien, 
dat de kontaktpunten inbranden tenge¬ 
volge van de vonken, die optreden bij 
het schakelen van grotere stromen. Bij 
normale auto’s met toerentallen tot 5000 

Een dergelijke schakeling is zonder meer 
op te bouwen met een echte zender, b.v. 
een type, dat voor radiobesturing wordt 
gebruikt. Dit is echter niet aan te be¬ 
velen, omdat een vergunning van de ptt 
voor zo’n schakeling moeilijk verkrijg¬ 
baar is. Een betere oplossing is daarom 
de toepassing van een laagfrequent-zen- 
der met een wisselstroommagneet en een 

induktiespoel als ontvangstantenne. 
De zender wordt uit de autoakku ge¬ 
voed, en is een balans-sinusoscillator, die 
op ongeveer 7 kHz oscilleert. De spoel 
S heeft een open ijzerkern, die een 
krachtig strooiveld veroorzaakt. Dit is 
voldoende, om de ontvanger, en dus 

336 



Fig. 11.1.1. Principiële werking van de 
HKO-ontsteking. 

per minuut is er nauwelijks reden om de 
konventionele ontsteking te vervangen 
door een HKO (Hoogspannings-konden- 
sator-ontsteking). De karakteristiek van 
de vonk is in dit opzicht belangrijk. Bij 
de konventionele ontstekingen is deze 
prima, echter boven de 5009 toeren 
wordt de puls merkbaar smaller. 

Een ander voordeel is de lage inwendige 
weerstand, en diegenen, die ooit start¬ 
problemen heeft gehad door een vochtige 
verdelerkap, zal dit voordeel op zijn 
waarde weten te schatten. Zelfs bij rela¬ 
tief grote parallelweerstanden blijft nog 
voldoende spanning over, om het meng¬ 
sel tot ontsteking te brengen. 
Vermelding verdient nog, dat voor de 
hierna te noemen schakelingen de nor¬ 
male bobine kan worden gebruikt, al¬ 
hoewel het voor sommige auto’s nood¬ 
zakelijk is, het ontstekingstijdstip opnieuw 

in te stellen. 
Bij een normale ontsteking is de vonk- 
energie ca. 45 mWs. Deze energie is 
ruim voldoende, temeer omdat bij hogere 
toerentallen de energie nog slechts 18 

mWs is, hetgeen ook voldoende is om 
goed te ontsteken. Bij de komende on¬ 
derwerpen is uitgegaan van 45 mWs en 
een gelijkspanning van 230 Volt. Men 
komt dan op een kondensatorkapaciteit 

van 1,7 pF. Wordt rekening gehouden 
met de bobineverliezen, dan kan een 
kapaciteit van 2 pF worden aangehouden 
(Cl). Bij minder geschikte bobines kan 
het noodzakelijk zijn, de kapaciteit te 

verhogen. 
In fig. 11.1.1. is de principiële schake¬ 
ling van een HKO getekend. De impuls¬ 
trafo verhoogt de bedrijfsspanning tot 

de gewenste waarde. Via diode Dl wordt 
Cl opgeladen. Opent het onderbreker- 

kontakt, dan ontstaat aan punt a een 

positieve impuls, die via C2 de thyristor 
Th ontsteekt. De in Cl opgezamelde 
energie wordt nu via de thyristor in de 

primaire wikkeling van de bobine ont¬ 
laden. De ontstane snelle veldverande- 
ring veroorzaakt in de sekundaire wik¬ 

keling de hoogspanningsimpuls voor de 
bougies. 

Om ca. 230 Volt gelijkspanning te 
krijgen wordt een z.g. gelijkspannings- 

trafo gebruikt. De stroom in de sekun¬ 
daire wikkeling is tegelijkertijd de basis- 
stroom voor de transistor )Fig. 11.1.2.). 
Omdat de stromen omgekeerd even¬ 
redig zijn met de wikkelverhoudingen, 
moet de transistor een stroomverster- 
kingsfaktor hebben, die gelijk aan of 
groter dan de transformatieverhouding is. 
In fig. 11.1.3. is het schema van de eer¬ 
ste HKO getekend. Wordt hier de onder¬ 
breker gesloten, dan vloeit door nl. een 
stroom. Deze induceert in n2 een span¬ 
ning, die Cl via D2 en D3 oplaadt. Dl 
verhindert, dat de maksimaal toelaatbare 
sperspanning tussen emitter en basis van 

Fig. 11.1.2. Principiële werking van de 
gelijkspanningstrafo. 

de transistor wordt overschreden. De 
trap laadt Cl op tot ca. 230 Volt. Om¬ 
dat bij stilstaande motor en gesloten 
onderbreker het oscilleren van de trans¬ 
formator niet ophoudt, staat aan Cl de 
volle spanning van 230 Volt ter beschik¬ 
king. Bovendien laadt C2 op via D4 tot 
de akkuspanning FïB. Opent 0, dan 
wordt punt a positief. Via C2 komt deze 
positieve impuls op de gate van de 
thyristor Th. Deze wordt geleidend en 
ontlaadt Cl via de primaire wikkeling 
van Tr 2 (bobine). Deze vormt met Cl 
een trillingskring, die nu via Th ge¬ 
sloten wordt. Na het ontsteken (in de 
eerste halve periode) ontstaat door de 
resterende energie in de resonantiekring 
een spanning met omgekeerde polariteit. 
De thyristor wordt gesperd en de over¬ 
gebleven energie wordt via D5 aan Cl 

toegevoerd. Tijdens de ontsteekperiode is 
de transformator afgeschakeld, zodat Cl 
slechts via de terugwinning van energie 
via D5 wordt geladen. Een foute ont¬ 
steking kan niet plaatsvinden. Als de 
onderbreker sluit, laadt C2 opnieuw via 
D4. Deze diode voorkomt tevens, dat de 
ontstane negatieve piek de gate van Th 
zou kunnen beschadigen. Zodra het on- 
derbrekerkontakt weer gesloten is, be¬ 
gint de oscillator weer te werken, Cl 
wordt opgeladen en is dan klaar voor 
de volgende ontsteking. 
Hiervoor werd reeds vermeld, dat een 
hogere spanning dan 230 V over Cl 
ontstaat. Deze 230 Volt wordt pas be¬ 

reikt bij ca. 6000 omwentelingen. Het 
onderbrekerkontakt wordt ook bij dit 
hoge toerental gespaard, alhoewel grote 
stroompieken verwerkt moeten worden 
(8 a 10 A). Na het sluiten van het 
onderbrekerkontakt treedt de grootste 
stroompiek vertraagd op, e.e.a. ten ge¬ 
volge van wikkelingsinduktie, zodat de 
maksimale stroomsterkte pas bereikt 

wordt, als de onderbrekerkontakten ge¬ 
sloten zijn. Bij het openen van het 

onderbrekerkontakt loopt er slechts een 
stroomsterkte van enige mA’s, omdat Cl 
bijna geheel opgeladen is, en de gelijk- 
spanningstransformator dan slechts zeer 
weinig stroom opneemt. De kondensator 
over het onderbrekerkontakt kan blijven 
zitten. 

Wikkelgegevens voor Tr. 1: 
kern: Ferrit UI58 U kern Vk 23561 Val- 
vo-Philips. 

I kern Vk 23501 Valvo-Philips. 
luchtspleet: 0,1 mm 

primair: 60 wdg 1 CuL, 

sekundair: 1470 wdg 0,18 CuF (130 wdg 
per laag). 

Als kern kan een afgedankte HS trans¬ 
formator worden gebruikt. De opbouw 
van de wikkelingen is ook ongeveer ge¬ 
lijk. Tussen iedere laag komt een laagje 
van 0,1 mm acetaatfolie. Het mooiste is, 
de wikkelingen onder vakuum te impreg¬ 
neren. De kern moet vastgeschroefd 
worden en de spleet alsmede de wikke¬ 
lingen moeten met Vel pon of UHU-Plus 
worden bewerkt. 

De transistor moet de volgende minimale 
waarden bezitten: UCE = —35 V, 
ICM = 10 A en B = 27. De montage 
van Tl moet geïsoleerd zijn (mikaplaatje) 
op een koperplaatje van 120 x 100 x 1 
mm. Hierop komt ook de transformator 
Tri en het bedradingsbordje of print- 
plaatje met onderdelen. De opstelling 
moet worden gekozen op de minst 
warme plaats in het motorkompartiment 
van de auto. Voor Cl moet een zeer 
goede kwaliteit kondensator worden ge¬ 
bruikt, het liefst een metaal-papier type. 

Fig. 11.1.3. Komplete schakeling van de 

H KO-o n tste k i n g. 
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DCS PROPORTIONELE 
MODELBESTURING 

DOOR J.DELEMARRE 

De ontvanger 

De ontvanger bestaat uit een superhet 
met een middenfrekwentie van 455 
kHz. 
De antennespanning komt van de 
twee in serie gekoppelde LC-kringen 
aan de basis van de miksertransistor. 
De eigen oscillator van de ontvanger 
werkt met een vaste LC-kring en is 
kwarts gestabiliseerd (455 kHz be¬ 
neden de zendfrekwentie). 
De oscillatorspanning wordt kapaci- 
tief ingekoppeld op de emitter van de 

miksertransistor, zodat aan de collec¬ 
tor van de miksertransistor de ge¬ 
wenste middenfrekwentie van 455 
kHz komt. Deze middenfrekwentie 
wordt 2 maal versterkt in een auto¬ 
matisch geregelde kring. Daarna volgt 
demodulatie van het signaal, waarbij 
eveneens de regelspanning wordt ver¬ 
kregen. De zo ontstane pulsjes worden 
flink versterkt in een tweevoudige 
versterker en dan kapacitief doorge¬ 
geven aan de dekoder en de pauze- 
herkenningsschakeling. 
Aan uitgang Y komen dus weer zes 

pos. pulsen voor. Zoals bekend is 
de tijd tussen de impulsen afhankelijk 
van de stand van de pot.-meters in de 
zender. Deze tijd bevat dus de infor¬ 
matie voor de servo’s. Maar het 
signaal, zoals dat uit de impuls-ver¬ 
sterker komt, is niet geschikt om er 

een servo mee aan te sturen. Eerst 
moet een decoder de intervallen tus¬ 

sen de impulsen omzetten in blokpul- 
sen en wel op zo’n wijze, dat iedere 
servo alleen zijn eigen informatie 
krijgt. 
Dit wordt bereikt met behulp van een 
gesynchroniseerde ringteller. 
De eerste puls van een serie van zes 
brengt de eerste transistor even in 
geleiding, en ontlaadt zo de conden¬ 
sator van 0,1 \i. Hierdoor wordt de 
tweede transistort gesperd en de derde 

geleidend. Dit zijn alle drie BC171b’s. 
De condensator van 0,1 is ontladen 
en laadt slechts langzaam op over de 
weerstand van 120 K. Gedurende 
deze tijd, dat hij oplaadt, houdt hij 
T9en Tl0 gesperd, Til geleidend. De 
tijd, die voor dit opladen nodig is, is 
langer dan de tijd tussen twee opeen¬ 
volgende pulsen, maar hij is korter 
dan de tijd tussen twee impuls-cycli. 

TIS 18 ris ie BC 171 b 
+ 4(8V 

FIG.4: De ontvanger. 

Middenfrekwentfilters. 7 x 7 x 10 mm, VAN DAM R' DAM. 

L1 = L2 r lOwd g. 0.3 mm Cu. lakdraad , eng gewikkeld op 5 mm kern. 

L3= 5 wdg op kern van L2#draad als 12/ „ „ .boven L 2. 

14 = 13 wdg 0,3mm Cu op 3mm kern, gewikkeld in schroef draa d, 

aftakking op 5 wdg van boven. 
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Na een serie van zes pulsen wordt dus 
T9 weer geleidend en T10 weer ge¬ 
sperd. 
Als T10 geleidend is dan is Til gelei¬ 
dend, maar als T10 gesperd is dan is 
ook Til gesperd. Tl 1 levert echter de 
pos. bedrijfsspanning voor de ringtel- 
ler. Na het eind van een impulscyclus 
wordt dus automatisch de teller 
stroomloos. 
De eerste puls schakelt de bedrijfs¬ 
spanning in voor de teller. 

Nu moet echter ook de eerste D13T1 
een neg. puls aan zijn gate ontvangen 
om geleidend te worden. Deze puls 
krijgt hij via del On condensator en de 
1N4148, van T10 die immers bij de 
eerste impuls geleidend werd zodat 
aan zijn collector neg. spanning kwam 
te liggen. De weerstand van 15K zorgt 
ervoor dat de PUT niet gaat geleiden 
bij het inschakelen van de spanning 
door de MPS3702(T11). Bij het bin¬ 
nenkomen van de eerste puls krijgt de 
teller de bedrijfsspanning en wordt de 
eerste D13T1 geleidend. Aan de uit¬ 
gang A meten we nu dus bijna 4,8 
volt pos. spanning. 

Bij het binnenkomen van de tweede 
puls wordt de condensator van 0,1 |x 
in de synchronisator opnieuw ontla¬ 
den, maar verder blijven T9, T10 in 

dezelfde toestand als waarin ze wer¬ 
den gebracht door de eerste impuls. 
Via de condensator van 10n aan de 
versterker wordt de binnenko¬ 
mende pos. puls overgebracht op de 
basis van de vierde transistor. Deze 
wordt hierdoor even dichtgedrukt. 
Dus wordt hierdoor de stroom door 
de teller even gesperd. Omdat ook de 
stroom door de PUT even ophoudt, 
gaat deze van geleidende toestand 
over in gesperde toestand. Aan de 
kathode van de PUT ontstaat weer de 
neg. spanning. Deze spannings-sprong 
van pos. naar neg. wordt via de 10n 
condensator en de 68k weerstand ge¬ 
differentieerd en de neg, naaldpuls 
gaat via de diode naar de gate van de 
volgende PUT welke hierdoor weer 
gaat geleiden. 
De tweede puls sluit dus de eerste en 
opent de tweede. De derde puls sluit 
op dezelfde wijze de tweede PUT en 
opent de derde PUT. De zesde puls 

sluit de vijfde PUT. De synchronisa¬ 
tor brengt T9 na verloop van tijd 
(waarin Cl weer genoeg is opgeladen) 
in geleiding waardoorTIO en Tl 1 sper¬ 
ren. Dan kan de volgende cyclus van 
zes pulsen de gehele procedure weer 
herhalen. 
Gedurende de tijd tussen de eerste en 
de tweede puls staat aan de kathode 
van de PUT bijna de volle pos. span¬ 
ning. Dit zien we op de scoop als een 
pos. blokspanning. Doordat ik in de 
zender de tijd tussen de pulsen met 
een pot.meter kan variëren, varieer 
ik de puls-lengte van de blok-puls aan 
de ring-teller evenredig. Door de syn¬ 
chronisatie wordt bereikt dat veran¬ 
dering van de stand van de vijfde 
potmeter in de zender steeds een ver¬ 

andering van de puls-lengte van de 
vijfde blokpuls in de ringteller tot ge¬ 
volg heeft. 

SERVO 

De pos. blokpuls uit de ringteller 
moet nu gebruikt worden om een 
servo proportioneel een stuurbeweging 
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te laten maken. Dit doe ik als volgt: 
In de servoversterker, zoals het geheel 
ten onrechte wel wordt genoemd, is 
een monostabiele multivib aange¬ 

bracht. 
Het binnenkomende signaal (pos.) 
wordt gedifferentieerd en de pos. 
naaldimpuls wordt gebruikt om de 
multivib te triggeren. Aan de collec¬ 
tor' van de tweede BC171b ligt nor¬ 
maal pos. spanning. Wordt de mul¬ 
tivib getriggerd dan is de uitgang neg. 
Aan de uitgang van de multivib ont¬ 
staat dus een neg. blokpuls. Over de 
IK, 12K, 10K en de IK weerstand 

uit de ringteller heeft een spannings- 
val plaats, zodat op het punt R de 
halve voedingsspanning gemeten 

wordt. 

De multivib uitgang is normaal pos. 
de ringteller uitgang neg. Wordt nu de 
multivib getriggerd dan is de toestand 
net andersom, nl. de multivib uitgang 
is neg. en de ringteller uitgang is pos. 
Indien beide blokpulsen van de ring¬ 
teller en van de multivib even lang 
zijn, dan blijft op het punt R de halve 
voedingsspanning staan, alleen de 
stroomrichting over dit punt is omge¬ 
keerd. Is echter een van de twee 
langer dan ontstaat op punt R een 
pos. of neg. spannings-piek. 
Via de condensatoren van 47N wor¬ 
den deze op de basis van de twee vol¬ 
gende transistoren overgebracht. Is 
bijvoorbeeld de puls van de multivib 

langer dan ontstaat op punt R dus 
een neg. piek die de BC171b spert 
(was al gesperd in rust evenals de 
MPS3702) en de MPS3702 open 
stuurt. De condensator aan de beide 
collectoren wordt nu even pos. opge¬ 
laden en tegelijkertijd wordt de SL400 
van de eigenlijke versterker open ge¬ 
stuurd. Deze blijft open totdat de 
elco over de basis-emitter lijn is ont¬ 

laden. 

De mate waarin de elco wordt opge¬ 
laden is afhankelijk van de tijd dat de 
transistor MPS3702 open staat. Is 
het verschil tussen de pulslengtes van 
de ringteller en de multivib zeer ge¬ 
ring dan wordt de elco slechts kort 
opgeladen zodat de tijd dat de motor 
wordt aangestuurd ook kort is. Dit is 
gedaan om een te grote hysterese (on¬ 
rust) van de servo te voorkomen en 
de overshoot van de servo wordt zo 
vermeden. 
Is de verschiltijd bij het punt R echter 
groter dan een bepaalde waarde dan 
wordt door de elco deze piek zover 
opgerekt dat de motor konstant wordt 
aangestuurt. Voor grote veranderin¬ 
gen van de servo-stand (bijvoorbeeld 

1 mm.) is dan „full power” aanwezig. 
Het proportionele van de servo, die 
nu alleen nog aangestuurd wordt om 
linksom of rechtsom te lopen, zit ’m 
in het feit dat de pot. meter die, 
samen met de condensator, de tijd 
van de neg. blokpuls bepaalt, gekop¬ 

peld is aan de servo. Als de servo dus 
gaat lopen, dus als er een verschil is 
tussen de pos. puls uit de ringteller 
(dus uit de zender) en de neg. puls uit 
de multivib van de servo, dan gaat de 
servo die kant uit lopen, totdat de 
potmeter, die aan de servo gekoppeld 
is, beide tijden gelijk maakt. 
De quasi-stabiele periode van de mul¬ 
tivib in de ontvanger wordt dus even 
lang gemaakt als de periode dat de 
betreffende PUT in de ringteller ge¬ 
leidend is. M.a.w. de servo volgt de 
uitslag van de stuurknuppel op de 
voet. Dit is proportionele besturing. 
Vanaf de collectoren van de AC 188/ 
01 en de AC 187/01 loopt een verbin¬ 
ding met daarin een weerstand (470/ 
1500K) naar de basis van de eerste 
BC171b in de multivib. Dit is een 
soort A.V.R. en maakt dat de servo, 
die met volle snelheid aankomt van 
links, niet over zijn juiste positie heen 
schiet, vol naar rechts gaat, over zijn 
positie heen schiet, vol naar links gaat 
over . . . enz. Zet men deze verbinding 
er niet in dan blijft de servo om een 
bepaalde stand heen schommelen en 
komt niet tot rust. De waarde van de 
weerstand moet experimenteel bepaald 
worden, want hij is afhankelijk van 
de gebruikte servo-motor en diens 
snelheid. 

De weerstanden Rv. voor de potmeter 
in de servo zijn bepalend voor de 
maximale uitslag van de servo, want 

r 
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zij beperken het spanningsvalbereik 
over de potmeter. Hier zij nog ver¬ 
meld, dat dus een spanning dient als 
referentie, de waarde van de weer¬ 
stand is alleen bepalend voor het 
stroomverbruik in rust van de servo. 

MECHANISCHE UIVOERING 

Zender 

Het impulsdeel, tot de modulatie-tran- 
sistor is opgebouwd op een „monta- 
print”, die m.b.h. van twee schroeven 
en moeren is vastgezet in de zender- 
kast. De stuur-knuppels zijn gemaakt 
van aluminium en koper (zie tek.). 
Tussen de potmeter van 5k en de pos. 
spanning heb ik nog een kleine varia¬ 
bele weerstand gezet, zodat de servo’s 
getrimd kunnen worden (kleine uitslag 
rond het midden, zodat het vliegtuig 

uitgetrimd kan worden zonder de 
neutraal stand van de stuurknuppel te 
veranderen). Onder een kruis-knuppel 
zitten dus twee kleine trimknoppen. 

De eigenlijke zenderkast is opgebouwd 
uit aluminium, de zijkant uit 3 mm., 
de deksel uit 1,5 mm. dik aluminium. 
Het geheel is geplakt met UHU- 
PLUS volgens de voorschriften bij 
een temp. van plm. 60 °C. De achter¬ 
kant wordt opgeschroefd op twee 
koper-bakjes die in de kast zijn vast¬ 
geschroefd. Het vastzetten van de 
twee deac’s zal geen moeilijkheden op¬ 
leveren. De afmetingen van zender¬ 
kast kunt U aanpassen naar behoefte 

of kunnen. 
Het hele H.F.-deel is ondergebracht 
op een geëtst printje dat boven in de 
zender is vastgeschroefd en is afge¬ 
schermd met een aluminium schot 
van de rest van de zender (vanwege 

eventuele storing door de bewegende 
metalen delen van de knuppels). 
De antenne is 120 cm. lang en wordt 
boven op de zender geschroefd. De 
beide H.F. transistoren in de verster¬ 
ker zijn van een koelvin voorzien. 

Ontvanger 

Ieder printje bevat dus twee stekers. 
Een complete servo versterker wordt 
ondergebracht op een printje, wat, zo¬ 
als alle andere, liggend wordt opge¬ 
bouwd. (mechanische stabiliteit is zeer 
belangrijk). De servo’s kunnen worden 
gemaakt of worden gekocht (plm. 
ƒ 50,— per stuk). De ontvanger wordt 
ondergebracht in een kastje van Imm. 
Alutil. Het vervaardigen van een servo 
volgens onderstaande tekening zal 
ook niet al te veel moeilijkheden op¬ 
leveren. 

(wordt vervolgd) 

STREEP-STIP GENERATOR 
VOOR KTV. 

Indien alles tot nu toe in orde is be¬ 
vonden, wordt VR1 zo ingesteld dat 
er 36 vertikale balkjes zichtbaar zijn. 
Wanneer er geen goede koppeling is 
tot stand gebracht met de lijnuitgang 
van fle ontvanger zal dit zichtbaar zijn 
door het ontbreken van de synchroni¬ 
satie van de vertikale balkjes en het 
ontbreken van de horizontale balkjes* 
Het zal blijken dat de horizontale 
balkjes zullen „lijden” aan een in 
elkaar verweven opflikkeren, niet te 
verwarren met een z,g. „zenuwachtig” 
beeld. Dit flikkeren zal des te beter 
zichtbaar zijn in het schijnsel van een 
gloeilamp die gevoed wordt door een 
wisselspanning van 50 Hz. Het elffekt 
heeft echter, zoals uit de praktijk 
blijkt, geen nadelige of onduidelijke 
invloeden. 

In het geval dat er ergens iets fout 
gegaan is, zijn de oscillogrammen uit 
figuur 10 erg handig. De vette letters 
komen overeen met die aangegeven in 
figuur 7. Op de op deze manier aan¬ 
gegeven plaatsen in de schakeling 
kunnen de oscillogrammen worden 
verkregen. De afgedrukte oscillogram¬ 
men werden vastgelegd tijdens de ont¬ 
wikkeling van het proefmodel. Er 
werd in dat stadium uitsluitend ge¬ 
bruik gemaakt van batterijen die 
waarschijnlijk vrijwel in uitgeputte 
toestand verkeerden. Ook de video- 
leiding naar de ontvanger was onge¬ 
veer anderhalve meter lang. Onder 
deze ekstreme kondities funktioneerde 
de generator goed. Bij minder ekstre¬ 
me kondities zullen de gevormde golf- 
vormen beter worden weergegeven. 
Door de lage kosten van de generator, 
zeg ongeveer 3 % van de totale kos¬ 

ten van een kleuren T.V.-ontvanger, 
kan het apparaat heel goed permanent 
in de ontvanger worden ingebouwd. 
Hierdoor zal het dan mogelijk zijn de 
konvergentie van de ontvanger door¬ 
lopend op elk gewenst moment, te 
kontroleren. 
De omslagfoto van deze maand toont 
het hiervoor beschreven apparaat 
tegen een achtergrond die gevormd 
wordt door het beeldscherm van een 
zelfbouw kleurenontvanger. Het zicht¬ 
bare patroon werd opgewekt door de 
generator en geeft een goed beeld van 
het verkregen streeppatroon op het 
scherm van een ontvanger waarvan de 
konvergentie bepaald „fout” is. 

Het artikel werd onder de titel „Wire- 
less World Crosshatch and Dot Gene¬ 
rator ” gepubliceerd in het september¬ 
nummer (1966) van Wireless World. 
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REGELBARE GESTABILISEERDE EN 
BEVEILIGDE VOEDING 0-40 V., 2 Amp. 

Zij die veel eksperimenteren met tran- 
sistoren, weten uit ervaring, dat een 
netvoedingsapparaat een onmisbaar 
ding is. Een regelbaar voedingsappa- 
raat is niet zo moeilijk te maken, 
maar wanneer per ongeluk de uitgang 
een keer kortgesloten wordt, begeeft 
de voeding het. In een ongunstig geval 
treedt bij de powertransistor sluiting op 
tussen C en E, zodat de maksimale 
spanning of nog iets meer op de uit¬ 
gang komt te staan. Meestal zal dan 
ook door de te hoge spanning de op 
de voeding aangesloten apparatuur 
vernield worden. Een zekering haalt 
niets uit, want een transistor is sneller 
kapot dan een zekering. Daarom is het 
gewenst de voeding te voorzien van 
een stroombegrenzing, die ervoor 
zorgt dat het apparaat heel blijft, 
waardoor de uitgangsspanning geen 
onvoorzien hoge waarden kan aan¬ 
nemen. 
Stroombegrenzing: Door bij te zware 
belasting (te veel stroom) de span¬ 
ning te verlagen, neemt de stroom 
weer normale waarden aan. Met be¬ 
hulp van een weerstand in de toe- 
voerleiding en een transistor kan men 
de spanning over de zenerdiode laten 
4alen, waardoor tevens de uitgangs¬ 
spanning vermindert. Over de weer¬ 
stand staat een spanning die evenredig 
is met de afgenomen stroom. Wanneer 
deze spanning 0,6 a 0,7 V wordt, gaat 
er stroom lopen door de erover ge¬ 
schakelde siliciumtransistor. Hierdoor 
gaat een flinke collectorstroom lopen: 
de spanning over de zenerdiode daalt. 
Bij welke stroom de begrenzing gaat 
werken is afhankelijk van de grootte 
van de weerstand. Zie fig. 1. Bij kort¬ 
sluiting wordt de uitgangsspanning 0 
volt. De stroom komt niet boven de 
vooraf ingestelde waarde. 
Wanneer men behalve de voeding ook 
de aangesloten schakeling wil bevei¬ 
ligen, moet de waarde van de stroom 
waarbij begrenzing optreedt regelbaar 
zijn. Hiervoor moet R instelbaar zijn 
of moet de B-E-diode een voorspan- 
ning krijgen die regelbaar is. Een in¬ 
stelbare weerstand voor groot ver¬ 
mogen is erg moeilijk te verwezen- 

door F. J. A. M. SESSINK 

lijken. De andere oplossing vereist 
maar een kleine potmeter. Verder be¬ 
zit de voeding nog de mogelijkheid 
zichzelf uit te schakelen wanneer de 
ingestelde stroom wordt overschre¬ 
den. Het is min of meer gebruikelijk 
dit met een relais te doen, maar in 
het ontwerp gebeurt het elektronisch. 
Dat gaat sneller en heeft nooit last 
van ingebrande kontakten* 
Uitgaande van de gestabiliseerde voe¬ 
ding uit Elektuur juni 1967, pag. 
628/629, wordt het uiteindelijke sche¬ 
ma, aangepast aan hogere spannin¬ 
gen en nu uitgevoerd met silicium- 
transistoren, als in fig. 2. 
a. De stroombegrenzing en de elek¬ 
tronische afschakelaar zijn gekombi- 
neerd. Wanneer een vooraf ingestelde 
stroom wordt overschreden, gaat Tl 
collectorstroom trekken. De spanning 
over de zenerdiode, normaal 40 volt, 
daalt dan. 
De instelling van de stroom geschiedt 
met de serieweerstand (tevens ge¬ 
bruikt als shunt voor de stroomme¬ 
ter) en met de potmeter. Met de pot¬ 
meter regelt men de voorspanning zo¬ 
dat meer of minder spanning over de 
weerstand nodig is om Tl te laten 
geleiden. De zenerspanning staat via 
een beveiligingsweer stand op de ba¬ 
sis van T2. De emitter van T2 staat 
op ca. 35 volt. Wanneer de spanning 
over de zenerdiode lager dan 35 V 
wordt, gaat T2 plotseling geleiden. 
Bij open schakelaar gebeurt er niets 
(behalve de normale begrenzing). 
Bij gesloten schakelaar gaat Tl dan 
ook geleiden. Tl en T2 houden elk¬ 
aar in deze toestand en de spanning 
ovër de zenerdiode wordt 0 volt. 
Schakeling A is bruikbaar als begren¬ 

zer en als zekering. De schakelaar 
dient om te schakelen van „begren¬ 
zen” (open) naar „zekeren” en als 
resetschakelaar voor de zekering. De 
weerstand van de collector van de 
PNP-transistor naar massa zorgt er¬ 
voor dat de kapacitieve lading op de 
collector van deze transistor naar 
massa afvloeit. Zonder deze weerstand 
zou de voeding zich uitschakelen bij 
overschakelen van begrenzen naar 
zekeren. 
b. Dit is de eigenlijke spanningsre- 
gelaar, een seriestroomregelaar. De¬ 
ze schakeling lijkt nieuw, maar is het 
beslist niet. De uitgangsspanning 
wordt in T4 vergeleken met de refe¬ 
rentie. De uitgangsspanning wordt toe¬ 
gevoerd aan de emitter, de referentie 
aan de basis. Normaal vergelijkt men 
een gedeelte van de uitgangsspanning 
met de referentie. Dat heeft als na¬ 
deel dat de effektieve foutspanning 
niet volledig wordt benut, slechts een 
gedeelte wordt gebruikt. Daarbij is de 
uitgangsspanning niet vanaf nul regel¬ 
baar. In deze schakeling wordt de 
uitgangsspanning volledig vergeleken 
met de referentie. De referentie is 
instelbaar tussen nul en 40 volt m.b.v. 
een potmeter van 10 k lineair. Dit 
lijkt een hoge waarde als inwendige 
weerstand van de referentie, maar na 
het onderstaande zal duidelijk zijn dat 
hierdoor geen slechte resultaten wor¬ 
den verkregen. De belastingsvariatie 
van de referentie is eenvoudig te be¬ 
rekenen. Voor een afgenomen stroom 
van 2 ampère is een basisstroom van 
de 2N3055 nodig van ca. 33 mA. Een 
2N3055 heeft gemiddeld een stroom- 
versterkingsfaktor van 60. Deze ba¬ 
sisstroom wordt geregeld met T5, een 
TS 2905 (met bèta 80). Voor een col¬ 
lectorstroom van 33 mA van deze 
transistor is een basisstroom vereist 
van (afgerond) 400 micro-ampère. Dit 
is weer de collectorstroom van T4, een 
BC 107c. Deze heeft een stroomver- 
sterkingsfaktor van minimaal 20. Dat 
betekent een basisstroom van maksi- 
maal 2 micro-ampère voor T4. De 
stromen zijn allemaal iets groter, 
want tussen B en E van elke tor 
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staat een weerstand om de lekstroom 
binnen de perken te houden. Over de¬ 
ze weerstanden moet al 0,65 volt 
staan. Bovenstaande stromen zijn dus 
niet de absolute waarden, maar de 
variaties. De referentie wordt ook 
iets zwaarder belast, maar het belas- 
tingsverschil, en daar gaat het om, 
is maksimaal 2 micro-ampère. Bere¬ 
kening van de inwendige weerstand: 
bij 1 ampère in de uitgang wordt de 
referentie ekstra belast met maksi¬ 
maal 1 micro-ampère. Met de pot- 
rneter voor de spanning ongeveer 
half open (uitgangsspanning ongeveer 
20 volt) is de inwendige weerstand 
van de referentie ca. 2.500 Ohm. Be¬ 
last met 1 micro-ampère daalt de span¬ 
ning tussen basis en emitter van de 
BC 107c met 2.500/1.000.000 is 2,5 
millivolt. De spanning tussen basis en 
emitter van de BC 107c bij 2,5 en bij 
3,5, micro-ampère basisstroom ver¬ 
schilt minder dan een faktor tien van 
de reeds berekende 2,5 millivolt. Bij 
35 a 40 volt is de inwendige weer¬ 
stand nog slechts 1 millivolt, even¬ 
als bij 5 volt. De spanning als funktie 
van temperatuur en tijd wordt bepaald 
door de kwaliteit van de zenerdiode. 

Brom 

Wanneer de referentie bromvrij is, is 
de uitgangsspanning dit praktisch cok. 

De voeding voor de zenerdiode moet 
daarom goed af gevlakt zijn. De brom 
in de proefexemplaren was ca. 300 mi- 
cro-volt. 

Ruis 

Deze wordt voornamelijk bepaald door 
de zenerdiode en door T4. Hier is 
weinig aan te doen als men de snelle 
afschakeling niet wil beïnvloeden. 
De ruis in de proefeksemplaren was 
ca. 200 en 400 micro-volt. 
Dit schema heeft verder nog als voor¬ 
deel met een eenvoudige trafo kan 
worden volstaan met slechts een se¬ 
cundaire wikkeling (vergelijk bijvoor¬ 
beeld schema 9 van de halfgeleider- 
gids 1968). 

Om de afschakelsnelheid niet te be¬ 
ïnvloeden is de gebruikelijke elko over 
de uitgang weggelaten. Het zal duide¬ 
lijk zijn dat dit niet ongestraft kan: 
gesteld dat er een flinke zelfinduktie 
op de uitgangsklemmen is aangeslo¬ 
ten (ekstreem geval) De ingestelde 
stroom is 2 A. Bij een stroom van 
2 A wordt het apparaat in een frak- 
tie van een millisekonde uitgescha¬ 
keld. De optredende hoge spanning 
richt grote schade aan in het inwen¬ 
dige van de voeding. Met behulp van 
twee diodes is dit te voorkomen. De 
transistor 2N3055 is beveiligd tegen 
invers werken door de diode tussen 
collector en emitter. Over de uitgang 

staat een diode, zo dat de C-E-span- 
ning van de 2N3055, de TS 2905 en 
de BC 107c niet groter wordt dan 
60 volt. Daarbij: wanneer er twee 
voedingen in serie worden gebruikt 
en deze schakelt zich af, komt er geen 
negatieve spanning op de positieve 
klem. De diodes moeten stromen tot 
enkele ampères kunnen verwerken 
(C-B-diodes van kapotte powertorren 
zijn voldoende). Wanneer met dit ap¬ 
paraat akku’s worden opgeladen (met 
konstante stroom) is verkeerd aan¬ 
sluiten funest. Vandaar de diode over 
de uitgang. Een zekering van 1,8 A 
(snel) is noodzakelijk als ekstra be¬ 
veiliging. 
Voor men aan de bouw van deze voe¬ 
ding begint is het zeer nuttig dat men 
de werking van dit apparaat begrijpt, 
zodat men een eventuele fout gemak¬ 
kelijk zelf kan opsporen. 

Resultaten 

V. kontinue regelbaar van 0 tot 40 
Volt. 
Ri kleiner of gelijk aan 0,0025 Ohm. 
I maksimaal 2 Ampère. 

Meter in drie bereiken: 
0-0,1 A R 6 Ohm (4,8 Ohm) 
0-0,5 A R 1,20 Ohm (0,9 Ohm) 
0-2,0 A R 0,30 Ohm (0,3 Ohm) 

De begrenzing of afschakeling werkt 
juist bij volle schaal. Geen enkele 
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meter kan dus ooit in de hoek slaan, torweerstand van 2k2 geplaatst wor- 
Stroomregelaar kontinue: de stroom den. Als het een hardnekkig geval is 
waarbij begrenzing optreedt is kleiner wordt over C en B of C en E van T3 
te maken met de regelaar, in prin- een kondensator van 5.000 pF ge- 
cipe in elk bereik vanaf 0 Ampère, plaatst. Bij de kondensatoroplossing 
Mocht de schakeling hoogfrekwent ge- wordt de afschakeltijd van 1 mikro- 
nereren, dan kan bij T3 een collee- sekonde op 8 microsekonde gebracht. 

BEPALEN VAN DE MAXIMALE 
DOORSLAGSPANNING 
VAN TRANSISTOREN wel heel. De C-B- en C-E-diodes ge¬ 

dragen zich dan als zenerdiodes, zij 
het voor heel kleine stromen. Een 
transistor kan dus getest worden als 

Volgens het principe van het hiervoor volt. Rbe is 10 kilo-ohm. zodat af- zenerdiode. Zie fig. 2. De stroom 
beschreven voedingsapparaat kan een schakeling plaats vindt bij 70 micro- wordt begrensd met een weerstand 
interessant meetapparaat voor transis- ampère. Met de potmeter kan de span- van 4^7 van een hoogspanning van 

toren gekonstrueerd worden. Bij ning op het punt plus geregeld wor- 200 a 300 volt. De maksimale stroom 
proeven bleek namelijk dat de voeding den van 0 tot 90 a 1 10 volt. T3 en is dan ca. 70 micro-ampère. De span- 
zich uitschakelde bij te hoge stroom, Tl vormen de houdschakeling. De 2 ning tussen C en B of C en E kan 
voordat de aangesloten transistor ver- diodes dienen om te voorkomen dat dan gemeten worden met een buis- 
nield werd. Volgens dit principe is de bij Tl de basis te veel positieve span- 0f fetvoltmeter. Een buisvoltmeter 
doorslagspanning van transistoren te ning krijgt t.o.v. de emitter. De stroom heeft het voordeel dat de benodigde 
bepalen. Aangezien de meeste tran- door de voltmeter mag niet door de hoogspanning uit het apparaat zelf kan 
sistoren 40 volt nog kunnen hebben, weerstand van 10 k lopen, daar an- worden af genomen. Vrijwel alle laag- 
werd een apparaat voor hogere span- ders T3 steeds zou geleiden. De min vermogen-siliciumtransistoren hebben 
n in gen en lagere stromen gemaakt van de voltmeter ligt daarom aan zo’n lage lek, dat ze zo te meten zijn. 
volgens fig. 1. Het principe is gelijk aarde. De schakeling vertoont een on- Om na te gaan of per ongeluk niet de 
aan de afschakeling van de hiervoor volkomenheid: wanneer de spanning lek wordt gemeten in plaats van de 
beschreven voeding. De B-E-weer- langzaam wordt opgedraaid, werkt doorslagspanning, wordt in serie met 
stand van T3 bepaalt de stroomwaar- op een gegeven moment de begrenzing de R van 4M7 een weerstand van 
de waarbij afschakeling plaats vindt, wel, zonder dat de schakeling zich 1M5 gezet. Deze laatste weerstand 
T3 gaat stroom trekken als Ube is 0,7 uitschakelt. De transistor blijft dan moet met een schakelaar kunnen wor¬ 

den kortgesloten. Maakt dit verschil 
uit in de aflezing van de spanning, 

dan is de meting niet eksakt, maar 
de afgelezen spanning is in ieder ge¬ 
val veilig. Wanneer bij het meten van 
de transistor de C-E-lek te groot is, kan 
meestal de C-B-diode wel worden na¬ 
gemeten, omdat de lek van deze diode 
de stroomversterkingsfaktor maai zo 
klein is. De C-B-doorslagspanning is 
echter hoger dan de C-E-doörslag- 
spanning. Enkele verkregen waarden: 

type fabr. spec. gem. waarde 
SL 300 12/25 35/33' 
BC 107 45/60 60/90 

halfgeleider pakketten 

type min. gem. max. 
A 20/45 35/50 45/ 90 
B 20/45 35/50 45/ 90 
E 45/60 55/70 65/100 

(De twee waarden steeds Vce/Vcb). 
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Dit artikel kan worden beschouwd als 
een voorlopig slot over het elektro¬ 
nisch orgel elekturon 2. Wij zullen 
trachten, alle onduidelijkheden, die er 
nog bestaan en die in een aantal 
brieven werden onderstreept, op te 
lossen. 
De nog beloofde 20 filterschakelingen 
zullen niet hier worden behandeld, 
maar in een later stadium worden ge¬ 
publiceerd, mede omdat enkele nieuwe 
technieken, o.a. gyratoren, worden be¬ 
proefd. 

Hoofdoscillator 

Uit de praktijk is gebleken, dat de 
synchronisatie van de hoofdoscillator 
naar de eerste deler niet voldoende is. 
Bij proefnemingen is gebleken, dat de 
synchronisatie met een diode vanuit 
B2 (UJT) naar de basis van de pnp- 
transistor in de eerste deler veel beter 
voldoet (fig. 1). Het gebruik van een 
diode heeft ook nog als voordeel, dat 
er geen terugwerking van de deler- 
oscillator naar de hoofdoscillator kan 
optreden, hetgeen als voordeel biedt 
een eenvoudiger stemmen vanuit de 
hoofdoscillator. Op de print van de 
DO is het punt (basis PNP) aange¬ 
geven d.m.v. een kruisje waar de 
diode moet worden verbonden met de 
sync-lijn. Deze diode vervangt dus Cs 
van HO naar le DO. Vanzelfsprekend 
geldt deze synchronisatie alleen vanaf 
de HO naar de eerste delerserie. De 
synchronisatie van deler naar volgen¬ 
de deler blijft ongewijzigd. 

Sustain kort en lang 

Vele vragen werden al gesteld over de 
61 dioden in de onderdelenlijst van de 

TK-print. 
Inderdaad is het toetskontaktprintje 
gewijzigd en wel in die zin, dat een 
ekstra mogelijkheid voor korte (bijna 
geen) en lange uitsterftijd is aange¬ 
bracht. Aanvankelijk was slechts voor¬ 
zien in één aanspreektijd met een 
weerstand van 680 Ohm in serie met 
de schakelaar en 47k in de toevoer 
van de regelspanning. 
De aanspreektijd is ongewijzigd ge¬ 
bleven, doch de uitsterftijd is in twee 
standen omschakelbaar van ca. 1 sek. 
(150 k) of 1/3 sekonde (47 k) naar 
eigen keuze en een korte uitsterftijd 
van enkele tientallen millisekonden. 
Voor deze korte tijd is een diode in 
serie met een weerstand van 3k3 op- 
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genomen. De diode is nodig om geen 
onderlinge beïnvloeding te krijgen als 
SI open is. In principe zou het moge- 
lijk zijn, de 61 dioden te vervangen 
door één 61-polige schakelaar, doch 
die is wat konstruktie en prijs betreft 
te kostbaar. De kwaliteit van de 
dioden speelt geen rol, zodat voor ca. 
12 gulden een elegante en goedkopere 
oplossing kan worden gevonden. Met 
de schakelaar SI (aan-uit-type) is de 
uitsterftijd kort. Met de potmeter van 
lk wordt de spanning ingesteld, die 
nodig is om de transistoren dicht te 
drukken. Stelt men deze spanning te 
hoog in, dan wordt de aanspreektijd 
te lang, omdat de kondensator van 
47 (of 50) (iF verder ontladen moet 
worden. 

De voeding 

Hoewel de voedingsspanning niet 
kritisch is (alle schakelingen werken 
bij verschillende spanningen voortrek 
felijke), bleek het toch gewenst, de 
beide spanningen te stabiliseren, voor¬ 
al voor een soepeler afregelen van de 
delertrappen. De delers zullen name¬ 
lijk op een andere frekwentie oscil¬ 
leren als de spanning wordt gevarieerd. 
Weliswaar is de synchronisatie stevig 
genoeg om spanningsvariaties binnen 
brede grenzen te volgen, maar een 
deleroscillator, die op de rand van 
synchronisatie is afgesteld, zal er 
sneller uitlopen, als de spanning ver¬ 
andert. 
Een gestabiliseerd voedingsapparaat 
zal dus vooral het stemmen vereen¬ 
voudigen. 
De +10 Volt spanning voedt de 
hoofdoscillatoren en dient als referen- 
tiespanning bij de deler-oscillatoren. 
Bij gebruik van een goedkope transis¬ 

tor, zoals de 2N1711, waarvan de dis- 
sipatie slechts 3 W is, moet een koel- 
plaat gebruikt worden. Past men bv. 
een 2N3055 toe, dan is dit niet nood¬ 
zakelijk. De voeding van 15 V, zoals 
die is aangegeven bij de filterschake- 
lingen is evenmin kritisch en kan af¬ 
hankelijk van de gebruikte typen even¬ 
goed op +20 als +10 V worden aan¬ 
gesloten. De hogere spanning verdient 
de voorkeur, maar sommige typen 
transistoren zitten dan al op de maksi- 
male doorslagspanning (volgens de 
fabrieksspecifikaties). In de praktijk 
blijkt echter elke npn-silicium-transis- 
tor in deze schakeling te voldoen (dus 
ook de VN 101) met een spanning van 
20 Volt. 

Vibrato 

Het vibrato produceert een tussen 2 
en 12 Hz instelbare frekwentie, hoe¬ 
wel het is aan te bevelen, deze 
frekwentie vast in te stellen op 6 a 
7 Hz. Ook de vibratodiepte blijkt men 
vast in te stellen, zodat alleen één 
schakelaar op het frontpaneel kan 
worden geplaatst: Vibrato IN-UIT. 
De schakeling is orthodox en behoeft 
geen nadere toelichting. Printschake- 
lingen voor voeding, vibrator en filter- 
schakelingen zijn nog in voorberei¬ 
ding. 

Vragen 
Omdat het blijkbaar onmogelijk was, 
de beschrijving beknopt te houden en 
toch voor ieder geheel duidelijk te 
zijn, zullen een aantal vragen, die ons 
door aspirant-bouwers zijn gesteld, 
hier worden beantwoord. 
1. De door ons gekodeerde Cb is de 
kondensator tussen beide basissen van 
de transistoren in de deleroscillator. 

Deze C heeft een waarde van 220 pF 
en dient alleen toegepast te worden, 
als de pnp-transistor te goed is (b.v. 
de VP 201 en de OC 44). Aanbe¬ 
veling verdient de keuze van een 
OC 70, 13, 14 of 4. Er wordt echter 
nogmaals op gewezen, dat ook goede 
transistoren kunnen worden toege¬ 
past, mits ook Cb wordt opgenomen. 
De in de DO toegepaste npn-pnp- 
kombinatie behoeft niet geaard te zijn. 
Er mogen zelfs kombinaties van ger- 
manium met silicium worden gebruikt. 

2. In de aanhef is reeds vermeld, dat 
dit artikel het voorlopige slot is van 
de artikelenreeks over het elektronisch 
orgel Elekturon 2. Het definitieve 
eind is echter nog lang niet in zicht 
en in de toekomst zullen onder meer 
de volgende bestaande onderwerpen 
worden besproken: tremolo, ruis¬ 
modulator, perkussie voor bijzondere 
klanken, een universeel baspedaal en 
andere schakelingen om dit orgel en 
andere instrumenten te vervolmaken. 

Voor een kompleet orgel van 5 
oktaven plus ekstra C zijn de volgen¬ 
de prints nodig: 1 x Ho + 1 deler, 
3 x DO 24, 3 x KP 24, 1 x KP 13, 
6 x ES 24, 3 x ES 13, 2 x TK 24 en 
1 x TK 13. 

4. Diegenen, die een meer uitge¬ 
breid orgel met bv. 2 manualen wil¬ 
len bouwen, adviseren wij, telefonisch 
kontakt op te nemen met de redaktie. 
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GEPROGRAMMEERDE KURSUS 

BOOLESE ALGEBRA 

samengesteld door J. R. M. Sanders, Apeldoorn. 

Deel 4 

H,, H2, Hj en H4, opgesteld zullen worden. 

Begonnen wordt met het samenstellen van de logische for¬ 

mule voor H0, dus H0= f (H0, Ht, H2, H3, H4, x). 

Uit de tabel is te zien dat H0 in 4 standen 1 is, nl.: 

a) H0 wordt 1 gaande van toestand 16 naar toestand 17, 

b) H0 blijft 1 gaande van toestand 17 naar toestand 18, 

c) H0 blijft 1 gaande van toestand 18 naar toestand 19, 

d) H0 blijft 1 gaande van toestand 19 naar toestand 20. 

t 

Vervolg geheugenelementen 

In les 3 is getoond hoe met behulp van de Boolese Algebra 

een tweedeler ontworpen kan worden. Alvorens verder te 

gaan met de algemene theorie der Boolese Algebra, zal aan¬ 

hakend op de vorige les, getoond worden hoe een meer uit¬ 

gebreide schakeling ontworpen kan worden. 

In onderstaande figuur zijn de uitgangspunten en de ingangs- 

patronen van een „black box" afgebeeld. 

4 

Uw antwoord is niet juist. 

Juist is wel dat gaande van toestand 1 naar 2, 2 naar 3, ... 

en 19 naar 20, er steeds een één wisseling optreedt. 

De opvolger van toestand 20 is toestand 1. Ook deze over- 

gang dient een één wisseling op te leveren. Uit de tabel 

volgt dat hieraan niet voldaan wordt. Immers de uitkodering 

van toestand 20 is 11001 en die van toestand 1 is 00000, 

zodat er 3 huipsignalen veranderen. 

Ca terug naar 5 en kies een ander antwoord. 

5 

Uw antwoord is juist, er verandert maar één hulpsignaal. 

Voor elk van deze 4 toestanden wordt H0 bepaald als funktie 

van x, H0, H,. H2, H3 en H4. 

Tesamen vormen de gevonden uitdrukkingen de uiteindelijke 

Boolese formule voor H0. 

Er wordt van uitgegaan dat bij verandering van y, de x en 

de x tegelijkertijd aanwezig zijn. 

ad a) In dit geval wordt H0 = f (H0, H,, H2, H3, H4, x) 

bepaald door de uitkoderingen van toestand 16 en die van 

toestand 17 en door x“ (x verandert van 1 naar 0), dus: 

H0 toestand 17 = x.H0.Hj.H2.H3.H4 + x.H0.Hj.H2.H3.H4 

= ïT.Hj.Rj.Rj.F^ (R0 + Ho) 

= r.Hj.R2.h3.R4 

ad b) H0 toestand 18 wordt bepaald door de uitkoderingen 

van toestanden 17 en 18 én x (x verandert van 0 naar 1), dus 

H0 toestand 18 = x.H0.Ht.H2.H3.H4 + x.H0.H1.H2.H3.H4 

= x.Hq.HjRj.H^ (fl4 + H4) 

= x.H0.H,.R2.H3 

Zoals uit de figuur duidelijk af te lezen is, geeft de schakeling 

na elke 10 ingangspulsen, één uitgangspuls af. De vraag is 

nu: een schakeling te ontwerpen die aan bovenstaande 

eigenschap voldoet. Dit vraagstuk zal in diverse stappen op¬ 

gelost worden. 

Vraag. 

Hieronder zijn 20 verschillende uitkoderingen der 5 hulp- 

signalen weergegeven. Gevraagd wordt of deze kombinaties, 

rekening houdend met de eerdervermelde twee punten, juist 

zijn. 

Vraag. HO Hl H2 H3 H4 Toestand v.d.schakeling 

0 0 0 C 0 1 

Duidelijk is te zien dat in een cyclus 20 verschillende toestan¬ 0 0 0 0 1 2 

den optreden. Hoeveel huipsignalen zijn er nodig om deze 0 0 0 1 1 3 

20 verschillende toestanden te kunnen realiseren? 0 0 0 1 0 4 

0 0 1 1 0 5 

a. 3 , ... ga naar 3 0 0 1 1 1 6 

b. 5 , ... ga naar 70. 0 0 1 0 1 7 

0 0 1 0 0 8 

0 1 1 0 0 9 

0 1 1 0 1 10 
0 1 0 0 1 11 

2 0 1 0 0 0 12 

0 1 0 1 0 13 

0 1 0 1 1 14 

Vraag. 0 1 1 1 1 15 

0 1 1 1 0 16 

Wat is de Boolese formule voor H0, wanneer de schakeling 1 1 1 1 0 17 

van toestand 18 naar toestand 19 gaat? 1 1 1 0 0 18 

1 1 0 c 0 19 

a. H0 = x.H0.H2.H3.H4 ... ga naar 6. 
1 1 0 0 1 20 

b. H0 = x.H0.Rj.R2.R3.H4 ... ga naar 77. 
a) Ja,. . . ga naar 4 

b) Nee, ... ga naar 9. 

ad c) H0 toestand 19 wordt bepaald door de uitkoderingen 

van de toestanden 18 en 19 én x, dus 

H0 toestand 19 = x.H0.H,.R2.R3.H4 4- x-Hq.Hj.H^Rj.^ 

= x.H0.R2.R3.H4 (H, + H,) 

= x.h0.R2.R3.h4 

ad d) H0 toestand 20 wordt bepaald door de uitkoderingen 

van de toestanden 19 en 20 én x, dus 

H0 toestand 20 = x.H0.H1.H2.H3.H4 + x_H0.Ri-R2.R3.R4 

= x.H0.R,.H2.R3 (H4 + H^ 

= x.Hq-Hj.H^Rj 

De uiteindelijke uitdrukkingen voor H0 wordt bepaald door 

de logische som: 

H0 toestand 17 + H0 toestand 18 + H0 toestand 19 + H„ 

toestand 20, zodat 

H0 - x.Hj.HjRj.Hj + x.Ho.Hj.H^ + x.H0.H2.R3.H4 + 

+ x.H0.R!.H2.H3 

= S.Hj.Rj.R^ + H0.H2.R3 (x + x.H4) 

= X.H,.R2.R3.H4 + H0.H2.H3 (x + H4) 

Door toevoeging van de don't cares kan men dit nog ver¬ 

eenvoudigen, zoals uit het onderstaand Karnaughdiagram 

volgt; waarin de don't cares A t/m N gebruikt worden. 

3 

Uw antwoord is niet juist. 

De voorgestelde 3 huipsignalen kunnen nl. niet meer dan 

23 = 8 verschillende kombinaties vormen. Noem deze 3 

huipsignalen Hj, H2, en H3 dan zijn deze kombinaties: 

Hl H2 H3 

0 C 0 
0 0 1 
O 1 C 

C 1 1 

0 1 1 
1 C 0 

1 0 1 

1 1 0 

Met andere woorden deze 3 hulpsignalen zijn niet voldoende 

om de optredende toestanden te kunnen realiseren. 

Kies een ander antwoord en ga terug naar 1. 

6 

Uw antwoord is niet juist. 

Door de abrupte verandering van het ingangssignaal x, 

duurt het enige tijd voordat de schakeling zich in de vol¬ 

gende toestand bevindt. Daarom zal de uitdrukking voor H0 

uit twee termen bestaan, nl. een die de uitkodering voor 

toestand 18 weergeeft en de andere de uitkodering voor 

toestand 19, elk gekoppeld met x. 

zodat nu: 

H0 = x.H0.H,.R2.R3.H4 + x.H0.R,.R2.R3.H4 

H0 = x.H0.R2.R3.H4 

Uitwerking waarheidstabel. 

Het punt is bereikt dat de Boolese uitdrukkingen voor Hq, 

üa__ “o 

A 

C 0 

E F 

6 H 

g: 1 1 

C\ ~M^ o 
N ^ i 

L i 

«2 ,_ 
H4 
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H0 = x.H,.H2.R3.R4 + x.H0.R3 + H0.H4 

Door van de laatste term alleen het deel H0.H3.H4 te ge¬ 

bruiken, wordt de formule voor H0: 

H0 = K.H,R2.R3.R4 4- H0.R3 (x 4- H4) 

Bepaling H, = f (H0, H,, H2, H3, H4, x) 

Er wordt op dezelfde manier te werk gegaan bij het bepalen 

van de uiteindelijke Boolese uitdrukking voor H, als dit ge¬ 

daan is voor H0. Zoals uit de tabel volgt is H, in 10 toestan¬ 

den 1 nl. in de toestanden 9 t/m 18. 

De uitkoderingen zijn: 

toestard 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

*.R0.h2.h3.h4 

x.H0.Hj.H2.H3 

x.R0.h,.h2.h4 

x.H0.H,.H2.H3 

*.R0.h,.h3.R4 

x.R0.h,.R2.h3 

x.R0.H,.R2.H4 

x:R0.H,.R2.R3 

s.h,.R2.R3.R4 

x.h0.h,.R2.R3 

De uiteindelijke uitdrukking voor H, wordt gevonden door 

de logische som van bovenstaande 10 uitdrukkingen te 

nemen. Het is zeer waarschijnlijk dat de dan gevonden uit¬ 

drukking nog te vereenvoudigen is. De eventuele vereen¬ 

voudiging zal bepaald worden met behulp van onderstaand 

Karnaugh-diagram. 

HO HO 

0 A u 1 D 

rr 1 1 E 

c 1 1 F 

1 G 

V T T Ti _j, 
r 1 1 M 

— 
_ 1 

— 
1 N 

K 1 1 

H 2 

H 4 

Ter vereenvoudiging van de uiteindelijke formule worden de 

don't cares A t/m O aan de termen toegevoegd. 

Uit het Karnaugh-diagram is dan af te lezen dat: 

H2 = R,.H2 -f Hjx + H2.H4 4- H2.R3 + x.H0.R1.H3.R4 

= x.H0.R,.H3.R4 4- H2 (Rj + x + h4 + H3) 

Bepaling H3 = f (H0, H,, H2, H3, H* x) 

H3 is in 8 toestanden 1, nl. de toestanden 3 t/m 6 en de 
toestanden 11 t/m 14. 

De uitkoderingen van deze toestanden zijn: 

De uiteindelijke formule voor H4 wordt verkregen door de 

logische som van de bovenstaande 10 termen te nemen. De 

eventuele vereenvoudiging zal m.b.v. onderstaand Karnaugh- 

diagram doorgevoerd worden. De „d's" in het diagram zijn 

aan de funktie toegevoegde don't cares. 

HO_ HO 

s 
d d 0 

0 _L_ 0 
1 0 0 2 1 

0 d d 

0 d t 1 

0 2 1 1 0 0 
2 0 

_ 0 0 0 d 

===== 0 

Uit het Karnaugh-diagram is af te leiden dat: 

H4 = x (Hj.H2.R3 4- H0.H, 4- H,.R2.H3 + R0.Hj.R2.H3 + 

R,.H2.H3) 4- H4.S 

HO HO 

In dit Karnaugh-diagram zijn de 10 uitkoderingen weerge¬ 

geven. De 5 hulpsignalen, die gebruikt worden voor deze 

schakeling, kunnen maksimaal 25 = 32 kombinaties met 

elkaar vormen. Van deze 32 kombinaties worden er 20 ge¬ 

bruikt. De niet gebruikte kombinaties (don't cares) kunnen 

zonder de schakeling te beïnvloeden aan de uitkodering van 

H, toegevoerd worden. 

toestand 3 : 5c.R0.R1.R2.H4 

4 : x.H0.H,.H2.H3 

5 : X.R0.R,.H3.R4 

6 : x.R0.R,.H2.H3 

11 : x.R0.Hj.H2.H4 

12 : x R0.Hj.Hj.H3 

13 : *.R0.Hj.H3.R4 

14 : x.RJj.Hj.Rj.Hj 

De uiteindelijke formule voor H3 wordt verkregen door de 

logische som van de bovenstaande 8 termen te nemen. De 

eventuele vereenvoudiging van de funktie zal met behulp 

van onderstaand Karnaugh-diagram doorgevoerd worden. 

HO HO 

1 A E 1 0 
i B F 1 1 I L 1 

[x C G \ 1 J M 

1 D H 1 j \ K 

_ N 

0 
H2 -- 

H 4 

Voor de vereenvoudiging van H, zijn de don't cares toege¬ 

voegd. Cemakkelijk is in te zien dat de uiteindelijke uitdruk- Ter vereenvoudiging zijn de don't cares A t/m N aan de 

king voor H, van de volgende gedaante is: funktie toegevoegd. De vereenvoudigde funktie wordt dan: 

H, = S.H0.H2.H3.H4 + H, (R4 4- R0 4- x) 

Bepaling H2 = f (H0, H,, H2, H3, H4, x) 

H3 = y.H4 (H0.H,.R2 4- H,.H2) + H3 (R4 + x) 

H2 is in 8 toestanden 1, nl. in de toestanden >6 t/m 12. De 

8 termen waaruit de Boolese uitdrukking voor H2 bestaat zijn 

resp.: 

toestand 5 : K.H0.H,.H3.H4 

6 : x.R0.H,.H2.H3 

7 : x.R0.R,.H2.H4 

8 : x.R0.R,.H2.R3 

9 : S.R0.H2.R3.H4 

10 : x.H0.H,.H2.H3 

11 : 5c.R0.H,.H2.H4 

12 : x.R0.Hj.H2.H3 

De uiteindelijke Boolese formule wordt gevonden door de 

logische som van de bovenstaande 8 uitdrukkingen te nemen. 

Met behulp van een Karnaugh-diagram zal de formule voor 

Hj zoveel mogelijk vereenvoudigd worden. 

Bepaling H4 = f (H0, H,, H2, H3, H4, x) 

H4 is 1 in 10 toestanden en wel de volgende: 2, 3, 6, 7, 10, 
11, 14, 15, 18, 19. 

De uitkoderingen voor deze toestanden zijn: 

toestand 2 : x.R0.Rj.R2.R3 

3 : K.H0.Rj.R2.H4 

6 : x.R0.R,.H2.H3 

7 . 5T.H0.Hj.H2.H4 

10 : x.R0.H,.H2.R3 

11 : K.R0.H,.H2.H4 

14 : x.H0.H,.H2.H3 

15 : x.R0.H,.R2.H4 

18 : x.H0.Hj.R2.R3 

19 : *.H0.H2.H3.H4 

Resumerend. 

1) H0 = x.H,.R2.R3.R4 -f H0.H3 (x 4- H4) .. (1) 

2) H, = S.R0.H2.H3.R4 + Hj (04 + R0 + x) . . . (2) 

3) Hj = y.Hjj.Hj.Hj.Rj -f H2 (Rj 4- x 4- H4 + R3) ... (3) 

4) H3 = S.H4.(R0.H,.H2 4- H,.Hj) +_H3 (H4 4-_x) . ,_(4) 

5) H4 = x_(Hj.H2.R3 + H0.H, + H,.H2.H3 4- H0.R,.H2.R3 4- 

Hj Hj.Hj) 4- H4.5f 

Uitvoering schakeling 

De schakeling wordt uitgevoerd met eenheidselementen, bv. 

met nands (not and). Om de schakeling snel te kunnen op¬ 

zetten worden de formules 1 t/m 5 in de „not and''-vorm 

omgezet. 

Ie. H0 = x.H,.H2.H3.H4 4- H0.H3 (x 4- H4) 

H0 = j^0?.H,.R2.R3.R7) |h0(xTT3) . (FT3 H4) 

Het resultaat is de onderstaande schakeling. 

In les 3 hoofdstuk 9, is gebleken dat voor een geheugen- 

element bij het „hoog” zijn van S.R (dus het set-resetsignaal) 

geldt dat dit geen invloed heeft op de uitgangen van het 

geheugenelement en voor dit element de Boolese formule 

geldt: 

Z -- (S + R). Z 4- S.R 

In de ,,nand' -vorm genoteerd levert dit: 

Z = J m Z . (SÜT)| 

Het bovenstaande levert schakeltechnisch het volgende op. 
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$ zorgt ervoor dat indien R=1 dit geen akties tengevolge 

heeft wanneer ook S=1. 

R zorgt ervoor dat als S=1 dit geen akties tengevolge heeft 

wanneer ook R=1. 

4e Hj = x.H4. (H0.Ht.H2 + H,.H2) + H3. (H4 + x) 

of in de „not and"-vorm geschreven: 

[ 
>1 

■=t>-l 
€>-^> 

X 

Voor geheugenelement H0 geldt dat wanneer de schakeling 

zich in de toestand 17 bevindt S.R=1. Hiervoor zijn nog 

geen voorzieningen getroffen. 
H3= ' x.H4.j(H0.H,.R2) . (H,.H2)[. |h3.(H4). 

Uit de waarheidstabel is te zien dat de moeilijkheid (S.R=1) 

alleen optreedt als S=1. Het geheel zal korrekt gaan werken 

indien het geïnverteerde setsignaal in de „and" vorm aan 

de resetvoorwaarden toegevoegd wordt. 

2e. H, = x.H0.H2.H3.H4 + H, (R4 + R0 + x) 

In de „not and"-vorm geschreven wordt de bovenstaande 

formule 

Het resultaat is de onderstaande schakeling: 

Hierbij geldt, evenals voor H0, dat er een toestand optreedt 

dat S.R gelijk is aan 1. Deze konditie treedt alleen op bij de 

overgang van toestand 2 naar toestand 3. Hieruit volgt dat 

alleen de setvoorwaarde x.H0.Hj.H2.H4 geïnverteerd aan de 

„and" van de resetsignalen toegevoegd dient te worden. 

Dit resulteert in de onderstaande schakeling: 

Voldoende is de toevoeging van de geïnverteerde H0.Hj.H2 

(ga dit na), zodat de schakeling wordt: 

5e H4 = x (H,.H2.H3 + H0.Hj + H,.H2.H3 + H0.H,.H2.H3 + 

H,.H2.H3) + H4.x- 

3e. H2 = 5rJT0.Hj.H3.Fr4 + H2. (Hj + x + H4 + H3) of in de 

„not and"-vorm geschreven: 

H2 = |V.R0.I !x.R0.Hj'h3.R4) . Jh2.(R, . x . R4 H3)|] 

of in „not and"-vorm geschreven: 

H4 = x. |(H,.H; .Hj). (H0.H,.R3). (H,.R2.H,). (Rq.RpHj.THj). 

<R£ H2.H3) j |(H4.x)| 

Het resultaat is onderstaande schakeling. De onderstaande schakeling is nu hel resultaat 

Voor H4 treedt dezelfde moeilijkheid op als voor H0 en H3. 

Bij het hoog zijn van elk der 5 set voorwaarden, is ook de 

resetvoorwaarde hoog. Evenals dit bij H0 en H3 gebeurde 

wordt ook hier de setvoorwaarde geïnverteerd aan de reset¬ 

voorwaarde toegevoegd en wel ge-„and". 

De schakeling wordt dan: 

7 

Uw antwoord is juist. 

Wordt de onderstaande figuur bekeken dan is direkt te zien 

dat slechts in de toestand 2 Z gelijk is aan 1, terwijl Z in de 

andere toestanden 0 is. 

Uit de figuur blijkt dat alleen de uitkodering op H0 t/m 

H4 geldend voor toestand 2, voldoende is om Z te „maken 

Eerder werd gesteld dat gebruik gemaakt zou worden van 

nands. In deze situatie zijn er, om het signaal Z te maken, 

2 nands nodig (zie onderstaande figuur). 
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Boolese vergelijkingen 

Bij het ontwerpen van digitale schakelingen komen veelal 

vergelijkingen voor van de gedaante: p.x + q .x*= r.x 4- s.1T 

De eis is nu x, als funktie van p,q,r en s, zodanig te bepalen 

dat deze ingevuld in beide delen van de vergelijking, als 

resultaat heeft dat ft = f2. Hierbij is ft = p.x 4- q.X en f2 = 

r.x + s.x 

Oplossingsmethode 

De variabelen p, q, r en s kunnen onderling 16 verschillende 

kombinaties met elkaar vormen (24 = 16). Voor elke kombi- 

natie van p,q,r en s wordt zowel voor x = 0 als voor x = 1 

de waarde van f, en f2 bepaald. De dan gevonden waarden 

van f, en f2 worden met elkaar vergeleken. Voor elke kombi- 

natie p,q,r,s met x = 0 en x = 1, zijn er als oplossingen drie 

mogelijkheden. 

Ie. Zowel voor x=0 als voor x=1 is bij die bepaalde kombi- 

natie (pn,qn,rn,sn) funktie f, ongelijk aan funktie f2. Hieruit 

volgt dat voor deze kombinatie (pn,qn,rn,sn) er geen oplossing 

voor de vergelijking bestaat. Deze kombinatie dient dan „ver¬ 

boden” te worden, dus pn,qn,rn,sn = Ö. 

2e. Zowel voor x=0 als voor x=1 is bij die bepaalde kom¬ 
binatie (pn,qn,rn,sn) : f, = f2. 

Hieruit volgt dat voor die kombinatie het er niet toe doet óf 

x = 0 óf x = 1, in beide gevallen geldt dat f, = f2. 

3e Slechts voor x = 0 óf x = 1 geldt dat voor die bepaalde 

kombinatie (pn,qn,rn,sn) dat gelijk 's aan ^ 

Voor deze kombinatie is de vergelijking daarom éénduidig 

oplosbaar. De kombinaties pn»qn,fn,sn, die met x voldoen 

aan de eis dat f, = f2, worden gebruikt om de uiteindelijke 

oplossing te bepalen, dus x = f(pn,qn,rn,sn). 

Is deze oplossing bepaald dan dient nog de eis opgesteld te 

worden dat de kombinaties die als resultaat opleveren dat 

f, ¥= f2, n'e* kunnen voorkomen en dus 0 zijn. Deze eis 

wordt de oplosbaarheidseis genoemd. 

Voorbeeld 

Gevraagd wordt x = f(p,q,r,s) en de oplosbaarheidseis te 

bepalen voor de vergelijking p.x + q.x = r.x -f s.x" 

Hierbij is f, = p.x + q.x en f2 = r.x +s.T 

De oplossingsmethode zoals hierboven behandeld, zal ge¬ 

volgd worden; voor elke kombinatie pn, qn, rn, sn met x = 0 

én x = 1 worden f, en f2 bepaald. De gevonden waarden van 

f, en f2 worden vergeleken, waarbij geldt dat wanneer f, = f2, 

dan de daarbij behorende „x-en” (pn,qn,rn,sn) een oplossing 

is voor de vergelijking. 

Wanneer niet gelijk is aan f2 dan brengen de bijbehorende 

„x-en” (pn, qn, rn, sn) de vergelijking niet tot een oplossing. 

Deze kombinatie (pn,qn,rn,sn) wordt dan toegevoegd aan de 

oplosbaarheidseis. 

x» O x = 1 oplossing 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de oplossing van de ver¬ 

gelijking is: 

x = d^p.q.rs- + p.q.r.s + p.q.T.s + d2.p.q.7.s + 

d3. p.q.r.s. + p.q.r.s. + p.q.r.s. + d4.p.q.r.s. 

De oplosbaarheidseis wordt: 

p.q.r.s. + p.q.r.T. + p.q.r.s. + p.q.f.?. = 0 

In de oplossing x = f(p,q,r,s) zijn de faktoren d, t/m d4 

vrij te kiezen. Zowel voor de waarden 0 en 1 van de fak¬ 

toren d, t/m d4 is de oplossing van de vergelijking geldig. 

Worden deze don't cares 0 gekozen, dan is de oplossing 

x = f(p,q,r,s) voor de vergelijking p.x + q.x = r.x + s.5c : x= 

p.q.T.s. + p.q.T.s. -f- p.q.r.s. + p.q.rj, terwijl deze oplossing 

alleen geldig is als tegelijkertijd voldaan is aan de oplos¬ 

baarheidseis. 

Ga verder met 8. 

8 
Vraag. 

Gegeven de Boolese vergelijking: 

(c + a.b.c + a.b.c) .x = a.b.c + a.b.c + x 

Bestaat er een oplossing x= f(a,b,c)? 

a) Nee, ... ga naar 12. 

b) Ja, ... ga naar 15. 

Bestudeer het geheel goed en ga verder met 2 

10 

Uw antwoord is juist. 

9 

Uw antwoord is juist. 

Gaande van toestand 1 naar 2, 2 naar 3, .... 19 naar 20, 

treedt er 'n één wisseling op. De opvolger van toestand 20 

is toestand 1. Bij de overgang van toestand 20 naar toestand 

1, treedt er niet één wisseling op. Hieruit volgt dat deze 

tabel niet juist opgesteld is. 

Onderstaande tabel geeft de uitkoderingen van de 20 toestan¬ 

den weer, en nu wel zo dat aan de gestelde eisen voldaan 

wordt. 

Indien er 4 hulpsignalen ingevoerd worden zijn er met deze 

vier maksimaal 24= 16 kombinaties te vormen. Dit is niet 

voldoende Met 5 hulpsignalen zijn er 25= 32 verschillende 

kombinaties te vormen. Dit is ruim voldoende. Noem deze 

hulpsignalen H0, H1( H2, H3 en H4. De volgende stap is de 

optredende toestanden met behulp van deze 5 hulpsignalen 

te koderen. 

Met de volgende 2 punten dient hierbij rekening gehouden 

te worden: 

a) Om de stabiliteit van de schakeling te waarborgen dient 

er voor gezorgd te worden dat bij het gaan van de ene 

uitkodering (H0, H,, H2, H3, H4) naar de volgende, er slechts 

één van de 5 hulpsignalen van toestand verandert, of dat 

de tussenliggende standen don't cares zijn. Bij het verande¬ 

ren van meer dan één hulpsignaal is het mogelijk dat tijdens 

het veranderen de aanwezige schakelelementen in zodanige 

standen geforceerd worden dat hiervoor de uiteindelijke uit¬ 

kodering niet gevormd wordt. 

Dit is eenvoudig in te zien nl. als men bijvoorbeeld van de 

kombinatie 00010 naar de kombinatie 01110 gaat dan kun¬ 

nen, door het niet precies gelijktijdig veranderen van de 

signalen, ook de kombinaties 01010 en 00110 voorkomen. 

En dit is alleen toegestaan als dit kombinaties zijn die bij 

normale werking niet voorkomen, dus don't care zijn. 

Zeker is men echter als men slechts één hulpsignaal laat 

veranderen. 

b) Wordt aan bovenstaande eis voldaan dan is men vrij in 

de keuze van de te gebruiken uitkoderingen. Eén beperking 

moet nog worden vooropgesteld en deze ligt voor de hand: 

elke kombinatie mag maar 1 keer gebruikt worden. Er zijn 

20 verschillende toestanden. Dit heeft als logisch gevolg dat 

er ook 20 verschillende uitkoderingen aanwezig dienen te 

zijn. 
Als de schakeling in een bepaalde toestand de kombinatie 

00111 heeft dan kan bijvoorbeeld voor de volgende kombi¬ 

natie het beste gekozen worden: 

a) 01000 . . ga naar 76. 

b) 00101 ... ga naar 5. 

De volgende stap is dat de hiervolgende formules opgesteld 

worden. 

H0 = f, (H0, H,, H2, Hj, H4, x) 

H, = f2 (H0, H,, H2, H3, H4,x) 

H4 = f5 (H0, H,, H2, H3, H4, x) 

Waarheidstabel 

In de ondefstaande waarheidstabel zijn de uitkoderingen van 

H0 t/m H4 ten tijde fn en tn + 1 weergegeven bij verandering 

van de ingangsgrootheid x van 0 naar 1 (0—»-1) of van 1 naar 

0 (1—0). 

11 
Uw antwoord is niet juist. 

Het ingangssignaal x welke in dit geval van 1 naar 9 gaat, 

zorgt er voor dat de toestand waarin de schakeling zich be¬ 

vindt verandert, m.a.w. x komt zeker in de formule voor. 

Welke termen komen nu nog meer in deze formule voor? 

Het ingangssignaal x verandert abrupt van 1 naar 0, terwijl 
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het enige tijd duurt voordat de schakeling de volgende 

toestand bereikt heeft. H0 bestaat daarom uit twee termen 

die beide met x verbonden zijn, nl. de uitkodering voor de 

toestand 18 en de uitkodering voor de toestand 19. 

Dus : H0 = x.H0.Hj.H2.H3.H4 + x.H0.FT,.H2.H,.H4 

= 7.H0.R2.R3.H4 (H, Rt) 

= x.H0.H2.H3.H4 

Keer terug naar 2 

12 

Uw antwoord is juist. 

Er is voor een bepaalde kombinatie (a,b,c) geen x te bepalen 

zodanig dat de twee delen van de vergelijking aan elkaar 

gelijk zijn. 

Dit is in onderstaande tabel te zien, waarbij geldt dat: 

f, = x. (c + a.b.c 4- a.b.c) en f2 = x + a.b.c + ïü.c 

x = o x = 1 

G b c ft f2 ft f2 oplossing 

0 0 0 0 1 1 0 geen 

O 0 1 0 1 0 1 " 

0 1 0 0 1 1 0 

0 1 1 o 1 1 0 * 

1 0 0 0 1 t 0 * 

1 0 1 0 1 1 0 • 

1 1 o 0 1 1 0 - 

1 1 1 0 1 0 1 - 

Dat er geen oplossing mogelijk is, kan ook als volgt worden 

ingezien. Wordt de term (c 4- a.b.c 4 a.b.c) geïnverteerd dan 

levert dit op: 

(c4 a.b.c 4 a.b.c) = c. (5 4 b+ <*) . (a + b + c ) = 

(a.c. 4b.c) . (a 4 b + c) = 3.T>.c + a.b.c 

z wordt in stand 1 gebracht doordat de uitkodering H0.Hj. 

H2.H3.H4 1 is geworden (toestand 2). 

z_ wordt in stand 0 gebracht doordat de uitkodering H0.H,. 

H2.H3.H4 1 geworden is. 

Opmerking 

De set- en resetvoorwaarden kunnen niet tegelijkertijd op¬ 

treden. Het signaal z kan ook eenvoudiger verkregen worden 

door gebruik te maken van één uitkodering op H0 t/m H4. 

Probeer dit, keer terug naar 14 en selekteer nu het juiste 

antwoord. 

14 

Vraag. 

In het voorgaande zijn de schakelingen voor de hulpsignalen 

H0 t/m H4 bepaald. 

Met hoeveel nands kan het uiteindelijke signaal z nu ge¬ 

maakt worden met behulp van de hulpsignalen H0 t/m H4? 

a) Met 2 nands, ... ga naar 7 

b) Met 4 nands, ... ga naar 13. 

15 

Uw antwoord is niet juist. 

Stel fj = x (c + a.b.c 4- Sf.b.c) en f2 =Tt + a.b.c 4- S.Ti.c 

Wordt de vergelijking opgelost zoals dat in het voorgaande 

besproken is, dan kan de hieronder afgebeelde tabel opge¬ 
steld worden. 

o
 ii X
 X = 1 

abc *2 f, f» 

0 0 0 0 1 1 o 

o
 

o
 

0 1 0 1 

o
 

o
 0 1 1 o 

0 1 1 0 1 1 0 

o
 

o
 0 1 1 0 

1 0 1 0 1 i 0 

1 1 0 0 1 1 0 

i i i 0 1 0 1 

Is er nu een bepaalde waarde van x te vinden zodanig dat 
nu voldaan wordt^aan de eis = f2? 

Keer terug naar 8 en kies een ander antwoord. 

16 

Uw antwoord is niet juist. 

Om van de kombinatie 00111 naar de kombinatie 01000 te 

komen moeten er 4 hulpsignalen van waarde veranderen. 

Ga na dat er 5 mogelijkheden zijn om slechts 1 hulpsignaai 

te veranderen. 

Ga terug naar 10 en kontroleer of de andere mogelijkheid 

inderdaad bij één van de gevonden 5 mogelijkheden behoort. 

(wordt vervolgd) 

Stel a.b.c 4 a.b.c = p, dan wordt de vergelijking p.x = 

p 4 x, of anders geschreven (p+ t) = p 4- 7. 

Hieruit volgt dat deze vergelijking naar x nooit oplosbaar is 

omdat de beide delen van de vergelijking in alle gevallen 

tegengesteld zijn. 

Tot zover het oplossen van Boolese vergelijkingen. De toe¬ 

passing hiervoor zal ter sprake komen bij het ontwerpen van 

tellers. In de volgende les zal o.a. de tweedeler besproken 

worden, die bestaat uit de hiervoor steeds gebruikte ge- 

heugenelementen en die van een kondensator gebruik maakt 

als ekstra geheugenelement. 

13 

Uw antwoord is juist. 

De oplossing kan echter eenvoudiger zijn. Het uiteindelijke 

signaal z, heeft u gemaakt m.b.v. een flip-flop met de set 

en reset voorwaarden zoals deze in de onderstaande figuur 

zijn weergegeven. 
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INDUS 
TRIE 

INSTRUMENTEN 

LEKSTROOM- EN DOOR- 
SLAGSP ANNIN GSMETER 

De nieuwe lekstroom- en door- 
slagspanningsmeter PM 6509, 
die door Philips op de markt 
wordt gebracht, biedt een op¬ 
lossing voor de speciale meet¬ 
problemen die ontstaan als de 
zeer kleine lekstromen, die bij 
de nieuwste siliciumhalfgelei- 
ders als FET- en MOST-uit- 
voeringen optreden, gemeten 
moeten worden. Voorts kan, 
indien bij de meting geen X-Y 
oscilloscoop wordt gebruikt, 
de doorslagspanning van een 
halfgeleider niet worden be¬ 
paald zonder deze te bescha¬ 
digen. Met de PM 6509 echter 
kunnen, dank zij de ingebouw¬ 
de stroombegrenzingsschake- 
ling, instelbaar tussen 10 pA 
en 100 mA, de metingen wor¬ 
den uitgevoerd zonder het 
meetobjekt te beschadigen. 
Gemeten kunnen worden: de 
lekstroom vanaf 3 pA tot 
100 mA, de doorslagspanning 
tot 1000 V en weerstanden 
vanaf 1 ohm tot 100 tera ohm 
(1014). Het instrument is ge¬ 
schikt voor het meten van 
halfgeleiders met 2, 3 of 4 
elektroden. 

DIGITALE 
MULTIMETER PM 2420 

Het meten met digitale meet¬ 
instrumenten heeft vele voor¬ 
delen zoals bij voorbeeld een 
vermindering van de aflees- 
fouten, opheffing van de pa- 
rallax, geen vermoeidheid van 

het oog en een vergroting van 
de afleessnelheid. 
Philips introduceert een nieu¬ 
we digitale multimeter (type- 
nummer PM 2420), die ge¬ 
schikt is voor metingen in di¬ 
verse bereiken, t.w. gelijkspan¬ 
ning (100 mV v.s_ 1000 V 
v.s.), gelijkstroom (100 yA 
v.s.... 1000 mA v.s.), wissel¬ 
spanning (300 mVeff v.s_ 
300 veff v.s.//40 Hz... 10 
kHz), wisselstroom (300 \lA 
v.s- 300 mA v.s.//40 Hz- 
10 kHz) en weerstand (100 Q 
c.s.... 1 MQ v.s.). Deze be¬ 
reiken kunnen met behulp van 
een enkele knop worden ge¬ 
kozen. De gemeten waarde 
wordt aangegeven d.m.v. drie 
cijferindicatiebuisjes. Bij over¬ 
schrijding („over rangen”) van 
het ingestelde meetbereik licht 
een vierde buisje op en geeft 
het cijfer 1 te zien. De ge¬ 
bruiker weet nu dat hij naar 
een hoger meetbereik moet 

overschakelen om nauwkeurig 
te blijven meten. Voorts heeft 
de PM 2420 een automatische 
polariteits- en overbelastings- 
indicatie en is het apparaat be¬ 
veiligd tegen overbelasting. 

HALFGELEIDERS en BUIZEN 

GELIJKRICHTBRUG BY164 

Door Philips is een brugscha- 
keling met vier siliciumdioden 
in één kunststof kapsule (type- 
nummer BY164) ontwikkeld 
voor toepassing in voedings- 
circuits met lage spanningen 
(bij voorbeeld in audio-verster- 
kers, bandrecorders e.d.). 
Uit de kapsule steken aan één 
zijde vier pennen, die passen 
in het standaardraster van 
platen met gedrukte bedra¬ 
ding. De maximale effektieve 
waarde van de gelijk te rich¬ 
ten wisselspanning is 42 V; de 
te leveren stroom bedraagt 
maximaal 1,4 A. 

BOEKEN BROCHURES 

KLEURENTELEVIESIE 
een algemene inleiding. 

door D. A. De Korte. 

Het boek „Kleurentelevisie”, 
geschreven door de heer D. A. 
de Korte, is nu precies de aan¬ 
gewezen „kleurentévénieuws- 
bron” voor elke bezitter of 
toekomstige bezitter van een 
kleuren T.V.-apparaat. Bepaald 
een technisch boek is het niet; 
het is meer een inleiding die in 
een vrij kort bestek de leek 
een behoorlijk inzicht geeft in 
deze moderne vorm van kom- 
munikatie. Toch is het geheel 
geen glad verhaaltje en de 
auteur weet heel precies aan 
te geven waar de moeilijk¬ 
heden en mogelijkheden van 
het „kijken in kleur” zich be¬ 
vinden. Zo zelfs dat ingewijde 
technici eveneens veel plezier 
aan dit werk zullen kunnen be¬ 
leven. Bijzonder interessant is 
de chronologisch gegeven ont¬ 
wikkeling van de KTV, terwijl 
ook de verklaring van diverse 
vaktermen zal kunnen bij¬ 
dragen tot het beter begrijpen 
van het vakjargon. 
Het boek is een deel uit de 
Philips Technische Bibliotheek. 
Het aantal pagina’s is 91 ter¬ 
wijl de tekst verlucht is met 
een groot aantal illustraties. 
De prijs bedraagt ƒ 5,90. 
Uitgave: A. E. Kluwer N.V., 
Polstraat 10, Deventer. 

HET ELEKTRISCH OVER¬ 
BRENGEN EN 
VERWERKEN VAN 
INFORMATIES 

door M. Koeman 

Het leerboek „Het elektrisch 
overbrengen en verwerken van 
informaties”, geschreven door 
de heer M. Koeman, heeft als 
ondertitel: Grondbeginselen 
van de Telecommunicatietech¬ 
niek. Dit omdat de auteur van 
de stelling uitgaat dat er geen 
wezenlijk verschil bestaat tus¬ 
sen het overbrengen van ge¬ 
sproken woord of de instel- 
gegevens van een kiezer bij 
automatische telefonie en het 
overbrengen van bijvoorbeeld 

de resultaten van temperatuur- 
metingen. 
De heer Koeman is er in ge¬ 
slaagd, dachten wij, de leerstof 
omtrent deze interessante tak 
van de elektro-techniek, logisch 
in te delen. Ook heeft hij nu 
(in de tweede druk) aan het 
eind van ieder hoofdstuk, een 
aantal vragen opgesteld waar¬ 
van de antwoorden elders in 
het boek te vinden zijn. Verder 
is het hoofdstuk 6 gewijd aan 
praktische voorbeelden. Al met 
al is het boek waard om opge¬ 
nomen te worden in de 
boekenlijsten van de scholen 
voor middelbaar en hoger 
technisch onderwijs. Het boek 
telt 66 pagina’s en is verlucht 
met een flink aantal duidelijke 
schema’s en figuren. De uit¬ 
voering en druk zijn voortref¬ 
felijk. Prijs: ƒ 7,25. Uitgave: 
Techn. uitg. H. Stam N.V., 
Culemborg. 

BANDREKORDERBOEK 

door Hans L. Koekoek 

De auteur H. L. Koekoek 
heeft met het boek „Band- 
rekorderboek” vooral gepro¬ 
beerd diegenen te bereiken die 
absoluut niet technisch zijn 
maar wel in het bezit zijn van 
een bandopneem- en weergeef- 
apparaat. Deze mensen wil de 
auteur door een gezellige ver¬ 
teltrant, duidelijke (soms gees¬ 
tige) tekeningen en keurige 
(fabrieks-)foto’s een beter in¬ 
zicht geven hoe de bandrekor- 
der te gebruiken is. Na een 
korte geschiedenisles over het 
ontstaan en uitgroeien van de 
magnetische geluidsregistratie, 
komen allerlei onderwerpen 
aan de beurt: opnemen, weer¬ 
geven, wissen, plakken van 
gebroken bandjes, enz. Het 
geheel wordt, zoals gezegd, 
luchtig opgediend, maar na 
lezing van dit echt keurige 
boekwerk zal zelfs degene met 
twee „linkse handen” in het 
vervolg anders tegen z’n rekor- 
der aankijken. Het zal voor 
hem geen „toverdoos” meer 
zijn en de resultaten zullen on¬ 
getwijfeld beter zijn en daarom 
meer voldoening geven. Het 
boek is verschenen in de 
Hobby Serie en wordt uitge¬ 
geven door L. J. Veen’s uit- 
ge versmij N.V., Amsterdam. 
De prijs van dit forse boek be¬ 
draagt: ƒ 12,90. 

352 



Wij willen helemaal 
niet zeggen dat de 
Telefunken geluids- 
regie-installatie er 
bij u zo 
gaat uitzien 

Daarvoor moeten wij eerst precies weten, welke uw specifieke eisen zijn. 
En dan gaan wij pas berekenen en ontwerpen. Maar in elk geval is uw installatie 
voorzien van alle voordelen, die TELEFUNKEN te bieden heeft; 
individuele conceptie, compacte bouw, ideaal gebruik van de beschikbare ruimte, 
geheel getransistoriseerde versterkers in siliciumtechniek, gestandaardiseerde 
insteek-units, snelle probleemloze service. 

Geen wonder, dat TELEFUNKEN geluidsregie-installaties worden gebruikt 
in vele radio-, televisie- en geluidsstudio’s, in schouwburgen, congreszalen en overal 
waar men prijs stelt op een produkt waarin 65 jaren aan elektronische ervaring zijn verwerkt. 

Alles pleit voor TELEFUNKEN TELEFUNKEN 
IMPORTEUR VOOR NEDERLAND: AEG - AMSTERDAM 
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digitale bouwstenen 

a. Decade tienteller met telfrequentie van DC tot 10 MHz 
met diode-matrix, werkend volgens het 1-2-4-8'code; 
onderdelenpakket incl. print, nixiebuis en buisvoet 

f 95,— 
b. Decade tienteller met elektronisch buffergeheugen en 

speciale uitleesmatrix, werkend volgens de 1-2-4-8'- 
code; onderdelenpakket incl. print, nixiebuis en buis¬ 
voet, telfrequentie van DC tot 10 MHz ƒ 85,— 

c. Decade tienteller met telfrequentie van DC tot min. ^ 
1 MHz met speciale uitleesmatrix werkend volgens 
1-2-4-8'-code; onderdelenpakket incl. de print, nixie¬ 
buis en buisvoet f 70,— ► 

d. Kristal-oscillator van 1 MHz of 100 kHz (naar wens) 
met 6 tiendelers. Uitgangsfrequenties met een nauw¬ 
keurigheid van + of — 0,01 % van: 
bij 1 MHz kristal: 100 kHz, 10 kHz, 100 Hz, 10 Hz 
en 1 Hz. 
bij 100 kHz kristal: 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz, 1 Hz en 
0,1 Hz. 
In de oscillator is voorzien in een trimmer om de 
nauwkeurigheid nóg verder te verhogen. f 200,— 

e. Kristal-gestuurde tijdeenheid met 100 kHz kristal, 13 
geïntegreerde schakelingen, een reset-eenheid en 
reset-controle voor 4 of 5 decaden. De poorttijd van 
de tijdpoort is gespecificeerd als: 1 sec. plm. 200 
usec., 100 msec. plm. 20 usec., 10 msec. plm. 2 usec., 
1 msec. plm. 0,2 usec., en 0,1 msec. plm. 0,02 usec. 
Uitgevoerd op glasvezel print met goudcontacten 

f 230,- 
f. Voeding voor de nixie-drivers en de nixiebuis incl. 

printplaat, componenten en koelplaat, doch exclusief 
transformator ƒ 41,— 

In bovenstaande units zijn de telgedeelten resp. frequen- 
tie-delers uitgevoerd met geïntegreerde schakelingen. 
Bovenstaande prijzen zijn INCL. 12% B.T.W. 

Connectors voor bovenstaande bouwstenen: 
voor set a en e: 12 pens connector met goudcontac¬ 
ten f 6,— 
voor set b, c, d en f: 31 pens print- en chassisdeel 

f 15,—l&et 
Cijferbuizen: 

ZM 1000 (0 t/m 9) f 13,— 
ZM 1021 (A, V, +, —, sinus, ohm en %) f 25,— 
ZM 1022 (0 t/m 9, echter zonder vensterkleur) 

f 25,— 
ZM 1024 (Hz, kHz, MHz, sec., usec., msec.) f 27,— 

Buis voeten: 
GN 4P (0 t/m 9 met een punt als komma) f 17,50 

Buisvoeten: 
voor ZM 1021, 1020, 1021, 1022, 1024 en GN4P 

f 2,50 

Transformator 220 volt—6,3 volt 1 amp., 35 volt 50 mA 
en 130 volt 20 mA, speciaal voor voeding van geïnte¬ 
greerde schakelingen, de nixie-drivers en de nixie-buis 

f 13,- 

VOOR UITGEBREIDE GEGEVENS VAN BOVENSTAANDE 
UNITS ZIE ONZE UITGAVE VAN 'TECHNISCHE DOCU¬ 
MENTATIE 1969”. Indien U hierop nog niet bent geabon¬ 
neerd, is dit alsnog mogelijk door storting van f 10,— 
op onze girorekening nr. 295550 t.n.v. Van Dam Elek¬ 
tronica, Postbus 3149 te Rotterdam-noord onder vermel¬ 
ding van "t.b.v. T.D. 1969”. 
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Isfil 

URN MM UBKTROMM 
ROTTERDAM-NOORD 
Snellemanstraat 10/11 

bij Zwaanshals 
Tel.: 010-243497-240812 
Administratie: -245516 
Postgiro: 295550 
Postbus: 3149 

AMSTERDAM 
Regulier8gracht 105 

Bij Frederiksplein 
Tel.: 020-248967 

Postorders alleen via 
Postbus 3149 te Rotterdam 

Verzendkosten en -risico voor rekening koper; levering onder rembours. Alle leveringen zijn 
incl. 12% BTW, welke desgewenst apart wordt gespecificeerd. Postorders en correspondentie 
te richten aan onze zaak te Rotterdam, Postbus 3149! 

25 en 40 watt versterker bouwsteneng silicium 
Technische gegevens: 

Uitgangsvermogen over 5 Q luidspreker: 25 resp. 
40 watt sinus. 
Uitgangsvermogen over 8 Q luidspreker: 22 resp. 
35 watt sinus. 
Harmonische vervorming bij vol vermogen over 
5 Q: maximaal 0,1 °/o. 
Harmonische vervorming bij lU X vermogen over 
5 Q: maximaal 0,05 %. 
Intermodulatievervorming maximaal 0,3 °/n. 
Inwendige weerstand eindversterker maximaal 
0,2 Q. 
Max. belasting bij bovenstaande meetgegevens 
2 Q en 10 //F. 
Stijgtijd eindversterker beter dan 5 microsec. 
Frequentiebereik van de gehele versterker binnen 
—1 dB van 30 Hz tot 30 kHz. 
Brom- en ruisniveau van de regel- en eindver¬ 
sterker: —70 dB. 
Brom- en ruisniveau incl. voorversterker voor 
MD-element: —60 dB. 
Ingangsimpedantie eindversterker meer dan 10 kQ. 

Ingangsimpedantie regelversterker: 500 kQ. 
Ingangsgevoeligheid voor regelversterker bij vol 
vermogen over 5 Q: 90 mV. 
Toonregeling: bij hoog (10 kHz) en laag (100 Hz): 
minimaal -I- en —16 dB. 
Ingangsimpedantie voorversterker voor MD-ele¬ 
ment: 47 kQ. 
Ingangsgevoeligheid voorversterker voor vol ver¬ 
mogen omschakelbaar op 3 en 6 mV. 
Gelijkloop correctie in MD-voorversterker binnen 
—1 dB tussen 30 Hz en 20 kHz met RIAA-kromme. 
De eindversterker is voorzien van een ingebouwde 
oversturings- en kortsluitbeveiliging. Het niet aan¬ 
sluiten, danwel kortsluiten van de luidspreker(s) 
kan derhalve geen schade aanrichten. 
Deze onderdelenpakketten zijn uitgevoerd met 
hoogwaardige componenten en dienen te worden 
gemonteerd op de bijgeleverde bedrukte printpla- 
ten van glasvezel. Bij de regel- en voorversterker 
wordt een aparte voeding geleverd, zodat deze ge¬ 
heel in een platte kast kan worden ondergebracht. 

25 W eindversterker 
mono-eindversterker . . f 85,— 

40 W eindversterker 
mono-eindversterker . . . f 110,— 

aanvulling voor stereo . f 6Q,— aanvulling voor stereo . . . f 90,— 
voeding 40 V - 2 A . . . . f 75,— voeding 60 V - 2 A . . . . f 110,— 
chassis en montagemateriaal f 35,— chassis en montagemateriaal f 35,— 
TOTAAL 

2 X 25 W incl. voeding f255,— 
TOTAAL 

2 X 40 W incl. voeding f 345,— 

mono-regelversterker met stereo-print en -pot.meters incl. voeding f 90,— 
aanvulling voor stereo.f 20,— 
voorversterker voor MD-element stereo.f 30,— 
chassis, incl. schakelaars, pluggen en montagematerialen.f 42,50 

TOTAAL regelversterker en voeding f 182,50 

Een hoogwaardige audio- 
weergave met 25 W per ka¬ 
naal kost totaal.f 437,50 
Een hoogwaardige audio- 
weergave met 40 W per ka¬ 
naal kost totaal.f 527,50 
Deze bouwpakketten zijn incl. alle 
bouwelementen doch zonder front en 

| bovenkap. 

Zie ook onze technische documentatie 
1969, januari-nummer. 

voeding voor 
regelversterker 

regelversterker met volume- 
hoog- en laag-regeling 
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GUSTAV PESE 
ALLEENVERTEGENWOORDIGING 

VOOR NEDERLAND 

« TANTAALELKO'S 
fabrikaat HYDRA ± 20 % 

Andere waarden tol 680 (iF 
en grotere aantallen 
prijzen op aanvraag. 

4.5 pF 10 pF 
V6 f 0,40 V6 f 0,45 
V10 f 0,45 V10 f 0,49 
VI5 f 0,49 VI5 f 0,54 
V20 f 0,54 V20 f 0,65 
V35 f 0.59 V35 f 0,85 

68 pF 
V6 f 0,45 22 pF 
V10 f 0,95 V6 f 0,50 
V15 f 1,25 VI0 f 0,54 
V20 f 1,75 V20 f 0,69 

Kleine luidsprekerbox voor zelfbouw 
hoeft alleen nog gelijmd te worden. 
6 W 4 Ohm afm. 25,5 x 17 x 9,6 cm. 
Per stuk f 19,50. Bij 10 st. ƒ 175,—. 

Audiogenerator Sin + Blok 
20-200 kc verv. < 1 % uitgang 
hoog- of laagohmig. 
Afmetingen 21 x 15 x 12 cm. 
220 V f 150 — 

Decade tienteller met elektr. buffer- 
geheugen en speciale uitleesmatrix; 
onderdelenpakket kompleet met print 

f 85,- 

Meetzender 100 Kc-300 Mc 
Moduleerbaar met 400 Hz uitgangs- 
spanning. Regelbaar. f 160,— 

Buisvoltmeter 
DC/AC RMS ppOhm 100.000 MOhm 
10 MOhm middenuitslag schaal. 

Luidspreker in bouwset 
gemonteerd op plank afm. 30 x 50 cm 
voorzien van hoge, lage en midden¬ 
toon, luidspreker -f crossoverfilter. 
Belastbaarheid 25 W 5 hm. 
Met doek overtrokken f 49,50 
Met aluminium voorfront f 55,— 

HECO luidsprekers 

PCH200 30 W 4 Ohm f 55,— 
PCH245 35 W 4 Ohm f 70,— 
PCH265 40 W 4 Ohm f 90,— 
3 W cro88-overfilter f 40,— 
Super-3 Wharfdale 
bij ons oude prijs I 
Peerless middentonen G50 f 29,50 

Aanbevolen combinatie: 
laag PCH245, midden Peerless G50, 
hoog Wharfdale super 3 Cross-over- 
filter HECO. 

HI-FI Versterkerbouwdoos met Cor- 
ner-Forest silicium voorversterker, 
eindversterker met 4 x 2N3055 inkl. 
kast, voorpaneel, chassis en dyn W 

f 260,— 

B^-STUUT^BmjIN 

Rijksweg 23 GELEEN tel. 04494-2736 

Giro 1087595 

Fa. HANS HOEK 
Niéuw! 
BSY72 = BC109 f 1,35 
BSY74 = BC108 f 1,35 
BSY76=BC107 f 1,35 
BSY79 Vee 100 V 
geschikt als nixi-driver 

f 1,45 

Elco’s klein model 
500 pF 35-40 V f 1,10 

1000 pF 18 V f 1,20 
1000 pF 40 V f 1,40 
2500 pF 40 V f 3,60 
5000 pF 40 V f 5,70 
2500 pF 70 V f 7,60 

groot model 
1000 pF 100 V ƒ 2,50 

Voor transistoren 
zie advertentie vorige 
maand of RB deze 
maand. 

sec 

12 V 400 mA f 7,25 

15 V 400 mA f 7,50, 

24 V 400 mA) f 10,— 
35 V 400 mAJ 

PAKKETTEN 

kleine keramische C's . 
van 0,5—1000 pF 100 stuks f 3,90 

50 kleine C’s 
van 1000 pF—0,3 pF f 3,90 

20 elco’s tot 100 pF f 3,90 
100 Styroflex div. waarden f 3,90 
100 weerstanden gemengd f 4,50 

1000 weerstanden 0,1—2 W f 29,50 
AM FM MF-trafo's per 10 st. f 1,90 
Spoellichamen 
4,5—6 mm 100 stuks f 2,50 
kernen hiervoor, 100 stuks f 2,50 

G6Her FEÏ tuner bouwdoos met 
schaal en chassis in kast f 298,— 

□ ALLE PRIJZEN INCL. BTW □ 

24 V 1 A 1 f 
6 V 1 A ƒ 

40 V 2 A continu doch 
6 A piek f 19,50 

Piet Schreuders 

Eldorado voor de Radio-amateur en nu ook voor de 
Modelbouw-enthousiast!!! 

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!! 

REUTER (Reha) zenders van 2 tot 10 kanalen, ont¬ 
vangers SUPERHET en SUPERREG, schakeltrappen, 
losse toonspoelen en kristallen. 
SIMROP Digi 2 + 1 
GRAUPNER stuurmotoren, waaronder "Bellomatic” en 
"Servomatic"! 
ROTOMATIC (1 kanaal) stuurmotor voor scheeps¬ 
modellen - 6 mogelijkheden met één kanaal!!! 
WEBRA vliegtuigmotoren! 
S & B 1 Kanaalzender en ontvanger!!! 
DM! scheepsmodellen zoals "Vedette” - "Admiral” - 
"Cadet”. 
MARX aandrijfmotoren voor scheepsmodellen! 
WIK vliegtuigmodellen voor lijn- en radiobesturingll! 
(o.a. de bekende DELTA X 15) 

Verder 1001 artikelen voor uw "hobby”! 

Wij demonstreren gaarne voor u ons éénkanaal radio¬ 
grafisch bestuurde scheepsmodel in onze showroom! 

Telefoon 604993 
Prinsegracht 34 

Giro 283062 
’s-Gravenhage 

GOED NIEUWS! VOOR ALLE HI-FI ENTHOUSIASTEN 
EN SPECIAAL VOOR BOUWERS VAN DE 
ARME LUrS HI-FI. 

Weer leverbaar de Baxandall Hi-Fi luidspreker (zie ok¬ 
tobernummer 1968, blz. 1026). 
De prijzen van de onderdelen incl. BTW zijn als volgt: 
Elac luidspreker 59RM109 f 20,— 
Filterspoelen op print incl. R’s en C’s 
geheel gemonteerd en getest f 28,60 
Kast in onderdelen op maat gezaagd ƒ 28,— 

Bestellingen graag TELEFONISCH, wij kunnen U dan 
gelijktijdig adviseren omtrent bouw, gebruik en moge¬ 
lijkheden van deze box. 

VANAF HEDEN LEVERBAAR de BAXANDALL BOX, 
kompleet gebouwd en getest. 
Teak uitvoering f 145,— 
Palissander uitvoering f 149,— 
Voor de komplete box, speciale regeling voor de detail¬ 
handel. 

Dinsdagmiddags gesloten. Vrijdags geopend tot 9 uur. 

Postorders onder rembours. Vrachtkosten rekening koper. 

BANK: Amro-Bank - Tiel. 
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hters 

Siemens 
gelijkrichters en 
thyristoren 

Voordelen: 
• bedrijfszeker 
• lange levensduur 
• groot rendement 
• vele uitvoeringen 
• aangepaste 

afmetingen 

Bouw¬ 
elementen 
van 
Siemens i 

TT \ Heeft U 
\ interesse? 

Belt U even 070 - 624041 
afdeling Bouwelementen. 

Nederlandsche Siemens Maatschappij N.V., Postbus 1068, ’s-Gravenhage, tel. 624041, telex 31373 
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Universiteit van Amsterdam 

International Computers Nederland N.V. 

Wij zijn de Nederlandse vestiging van 
Europa's grootste computerfabrikant 
International Computers Ltd. De computers 
en data-transmissiesystemen van ICL 
behoren qua ontwerp en technische 
uitvoering tot de modernste ter wereld. 
Zij bestrijken van klein tot zeer groot 
het gehele terrein van automatische 
informatieverwerking. Ook in Nederland 
verrichten zij dagelijks bij vele bedrijven en 
instellingen hun uitermate belangrijke taak. 

De snelle groei van onze onderneming 
maakt het noodzakelijk, dat het technisch 
team, dat verantwoordelijk is voor het goed 
functioneren van onze apparatuur, 
belangrijk wordt uitgebreid. 

In onze organisatie is derhalve plaats voor: 

Mi 
Opleidingsniveau NERG (of daaraan 
gelijkwaardig) is vereist. Ervaring met 
pulstechnieken strekt tot aanbeveling. 
Kennis van de Engelse taal is noodzakelijk. 
Leeftijd tot 30 jaar. 

RAND- en HUIPAPPARATUUR 
Opleidingsniveau UTS-E is vereist. 
Applicatie-cursus electronica is gewenst, 
evenals enige kennis van de Engelse taal. 
Leeftijd tot 25 jaar. 

Voor beide vacatures geldt, dat ervaring 
in een overeenkomstige functie niet 
noodzakelijk is. Candidaten moeten wel 
genegen zijn een langdurige opleiding - 
eventueel in het buitenland - te volgen. 

Belangstellenden nodigen wij uit zich 
schriftelijk in verbinding te stellen met 

I fem .’A International Computers 
■ Nederland N.V. 

I_I Lange Voorhout 17, 
MKÊÊiÊÊÊÊMÊÊm Den Haag 

Sollicitaties zullen met de grootste 
discretie worden behandeld. 

vraagt voor het Fysiologisch 
Laboratorium, afdeling 

Elektronica 

elektronicus 

in het bezit van het diploma 

radiotechnicus N.E.R.G. 

De aan te stellen functionaris 
zal voornamelijk belast 

worden met de ontwikkeling 

van elektronische apparatuur 
voor fysiologische metingen, 

in het bijzonder voor elektro¬ 
fysiologisch onderzoek. 

Hij moet zelfstandig kunnen 
werken. 

Ervaring op het gebied van de 

meet- en regeltechniek strekt 
tot aanbeveling. 

Maximumleeftijd 30 jaar. 

Het salaris is afhankelijk van 
opleiding en ervaring. 

Uitsluitend schriftelijke 
sollicitaties met vermelding 
van nr. 82005 te richten aan de 

Dienst Personeelszaken van 
de Universiteit van Amsterdam 

Spui' 21, Amsterdam-C. 

RADIO-HOLLAND 

vraagt voor haar vestiging te Amsterdam- 
Osdorp, Jan Rebelstraat 14: 

radiotechnici 
bij voorkeur met NERG- of gelijkwaardig 
diploma. Leeftijd tot 30 jaar. 

Geboden wordt een prettige werkkring in 
een modern bedrijf en goede salarisvoor- 
waarden. 

Sollicitaties te richten aan de afdeling Per¬ 
soneelszaken, Keizersgracht 562 te Amster¬ 
dam. Telefoon 642 42, toestel 28. 
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Alle prijzen zijn inklueief 12% B.T.W. 1 
Elektuur-printje8 kunnen uitsluitend worden besteld 1 
per giro door storting van het bedrag op gironummer f 
124.11.00 (PCR 177026) t.n.v. Elektuur, Galeen met 

1 bijvermelding PS en het kodenummer. 1 

Armelui'* hifi FL BF 
korrektieversterker (ker.) 71-122 1,50 23.— 
regelversterker 71-123 3,50 53.— 
eindver H? erker 71-124 3.— 45,— 
voeding 71-125 3,— 45.— 
korrektieversterker (md.) 71-126 3,— 45,— 
korrektieversterker (mikr.) 71-127 3,— 45,— 

| Gewijzigde prijzen voor orgelprints I 
1 HO. 6 DO. 7 ES. 7 TK 11.50 170,— 
Oscillatorprint HO 8.— 120.— 
Delerprint DO 13.— 195,— 
Schakelaarprint ESI 3 3,50 53.— 
Schakelaarprint ES24 7.— 105.— 
T oetskontaktpri nt TK13 7— 105.— 
Toetskontaktprint TK24 12.50 185.— 
Koppelprint KP13 3,50 55.— 
Koppelprint KP24 8.— 125.— 

0.5 watt versterker 63-443 3.— 45,— 
slimme 3 watter 62-335 2.50 38.— 
12/25 watt versterker 65-630 5,50 83,— 
fet-voltmeter 62-334 5.— 75.— 
fet-regelvoorversterker 61-245 4.— 60.— 
fet-mikser 65-643 4,50 68.— 
mikrofoonversterker m-14 2,50 38,— 
fet-tijd8chakelaar 66-77 2.50 38.— 
echo met veer 49-151 4.— 60.— 
knipperlicht m-13 2.50 38.— 
fet-blokgolfgenerator 65-635 3.— 45,— 
signaal-gever-volger m-16 1,50 23.— 
tv-ba Ikengenerator 65-a 4.50 68,— 
hotelschakelaar 62-343 2,50 38.— 
td-kortegolfontvanger td68 2,75 42,— 
schmitttrigger met TAA293 s68 1,50 23,— 
oscillator zonder L en C 67-920 1,50 23,— 
in- en uitfader 68-1061 3,— 45.— 
Ruitenwisserregelaar 72-224 3,— 45 — 
Koplampgeheugen 72-225 3,— 45.— 
Vorstindikator 72-226 3.— 45,— 

rGERLACH TV - ENSCHEDE-, 
OLDENZAALSESTRAAT 40 - TEL 0 5420 -106 01 
Silicium zenerdioden 
250 mW. 2 - 2,3 - 3,3 - 3,9 - 4,7 - 5,6 - 6,2 - 6,8 - 8,2 - 
10 - 12 - 14 - 15 Volt. 
Per stuk ƒ0,75. Per 10 st. è ƒ 0,70. Per 100 st. è ƒ 0,60 

1 Watt gekoeld 2 Watt 
3,9 - 4,7 - 5,6 - 6,8 - 8,2 - 10 - 12 - 15 - 22 - 27 Volt. 
Per stuk ƒ 0,95. Per 10 st. a ƒ 0,90. Per 100 st. a ƒ 0,80 
4 Watt gekoeld 10 Watt 
4,7 - 5,6 - 6,8 - 8,2 - 10 - 12 - 15 Volt. 
Per stuk ƒ1,95. Per 10 st. a ƒ1,75. Per 100 st. a ƒ4,50 

Assortiment silicium planar vermogentransistoren 
o.a. BC 115-116-117-145. 
Totaal 30 stuks voor slechts ƒ 5,95 

Assortiment silicium planar h.f. transistoren 

Totaal 30 stuks Type BF175 2N2221 2N995 o.a ƒ4,85 
Assortiment silicium planar transistoren gepaard. 
10 x N.P.N Type BC116, BC153 o.a. 
10 x P.N.P. Type BC132, BC171 o.a. ƒ4,85 

T.V. gelijkrichtcellen BY 235 
Per stuk ƒ1,25. Per 10 st. a ƒ1,10. Per 100 st. a 

Brugcellen 
B250 Cl 00 Si 
B 50 C800 Si 
B30/35 Cl 000 Si 
B60 Cl 500/1000 Si 
B30 Cl 000/800 
B30 Cl 50 
B40 C2200 
B40 C5000/3000 

Transistoren 
ƒ 2,25 AF139 per stuk 
ƒ 2,95 AF239 per stuk 
ƒ3,40 AC153 per stuk 
ƒ3,95 TF65-AC151 per stuk 
ƒ3,95 
ƒ1,75 Dioden 
ƒ3,95 OA9 per stuk 
ƒ4,25 BA100 per 10 stuks 

ƒ0,85 

ƒ2,95 
ƒ 2,95 
ƒ1,35 
ƒ0,85 

ƒ 0,25 
f 1,- 

Nagalmunit. Ingang 5-15 ohm. Uitgang 10 kohm 
freq. 100-6000 Hz - vertr. tijd: 30 msec. 
nagalmduur: 2,5 sec. In metalen huis met rubber- 

I bevestiging ƒ12,50 I 
Elco’s 100 \iF 6/8 Volt ƒ0,35 
50 jiF 6 Volt ƒ 0,35 250 \iF 100 Volt ƒ0,75 
50 \iF 10/12 Volt ƒ 0,35 250 \iF 8 Volt ƒ0,50 
25 nF 70 Volt ƒ 0,35 1000 \iF 12 Volt ƒ 0,90 

—Modulen 20 mm o x 25 mm —--- 

Toongenerator 
bedrijfssp. 4-12 V. Lsp. aansl. 3-8 ohm 
freq. regelbaar tussen 150-10.000 Hz 
2 sil. transistoren; m. aansl. schema ƒ4,75 

Metronoom 
bedrijfssp. 3-12 V. Lsp. aansl. 3-8 ohm 
freq. regelbaar tussen 20-300 tikken per min. 
2 sil. transistoren; m. aansl. schema ƒ4,75 

Pulsgever 
bedrijfssp. 5-7 V. aansl. waarde lampen 6 V 
2,4 Watt. Aansl. waarde relais max. 250 mA 
2 sil. transistoren pulsfreq. 20-90 p. min. ƒ4,75 

Lichtgev. schak. 
bedrijfssp. 6-8 V. met fotocel en 2 transistoren 
met aansl. schema ƒ7,50 

Assortimenten 

condensatoren courante waarden 75-1000 V 50 st. f 3,80 
keramische condensatoren 100-700 V 50 st. f 3,40 
styroflex condensatoren 50-150 V. 50 st. f 3,40 
weerstanden % + y2 + 1 Watt 100 st. f 3,40 
elco’s laagspanning 25 st. f 3,40 
vermogenweerstanden 5-20 Watt div. waarden 

25 st. f 3,40 
instel potentiometers div. waarden 25 st. f 3,40 
printplaatjes plm. 8 stuks plm. 8 x 10 cm f 3,40 

Trafo 220/7 Volt 1 Amp klein model f 4,60 

Postorders onder rembours of bij vooruitbetaling. 
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PHILIPS 

NV Philips-Electrologica O nze Verkoopgroep hecht een groot 
Verkoop Computersystemen belang aan een efficiënte en snelle 
Nederland Rijswijk (ZH) service t.b.v. de gebruikers van onze 

computersystemen. Om hierin te kunnen 
blijven voorzien is een uitbreiding van 
ons serviceapparaat gewenst. 
Wij zoeken daarom kontakt met enthou¬ 
siaste en doortastende 

computer technici 

Wij stellen hen in de gelegenheid zich in 
een gedegen dagopleiding voor te be¬ 
reiden op hun verantwoordelijke taak in 
de service-organisatie. 
Voor technici die zich willen verdiepen 
in gecompliceerde systemen en daar¬ 
naast beschikken over initiatief, kritische 
instelling en praktische aanpak ligt hier 
een fascinerend werkterrein. 

Kennis der engelse taal en het bezit van 
een rijbewijs B/E strekt tot aanbeveling. 

Voor de verschillende funkties vragen 
wij als vooropleiding: HTS-E, MTS-E of 
elektronicus. 

Richt Uw sollicitatie aan: NV Philips- 
Electrologica, afdeling Personeelzaken, 
Postbus 4576 te Rijswijk (ZH) onder ver¬ 
melding van EL 69023. 

361 



EEN fiOEDE TOEKOMST.... 
is er ook voor u in de elektro-, rodio-elektronica- en televisie¬ 
techniek. Maar hiervoor moet u een erkend vakdiploma bezitten. 
De wet eist dit, als u zelfstandig een bedrijf wilt leiden; het be- 
drijfs even 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 direkt op het examen gericht. 
Ongeregelde vrije tijd is geen bezwaar door onze 

Speciale opleidingsmethode 
waarbij u direkt de complete leerstof ontvangt, zodat u zelf uw 
studietempo kunt bepalen. U werkt met de grootst mogelijke ze¬ 
kerheid van slagen door onze examenwaarborg. 

Vraagt inlichtingen 
U ontvangt dan kosteloos onze Gids voor Zelfstudie, Elektro, 
Radio-elektronica en Televisie, met overzichten van de examen¬ 
eisen, de leerstof en vele andere waardevolle gegevens. 
Indien u persoonlijke vragen hebt, staan in geheel Nederland onze 
adviseurs tot uw dienst. 

Welk diploma 

wilt u behalen? 
Transistortechniek 

Elektro winkelier 

Radio-/Televisiedetailhande- 

laar 

Elektrotechnisch Installateur 

Radio-/ Tele visie-inst aUateur 

Sterkstroommonteur 

Radiomonteur VEV 

Elektronicamonteur NERG 

Radiotechnicus 

Elektronicatechnicus NERG 

Televisiemonteur 

Televisietechnicus 

Middenstandsdiploma 

Verenigde Leergangen voor Sehriftelijk Onderwijs 

CENTRUM VOOR VESTIGINGSOPLEIDINGEN 

in scripto sopienta Tuinloan 165 Schiedam Telefoon (010) 269712 
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TRIAC NETSPANNING REGELAARS 

1300 watt en 2000 watt 

_ Voor diverse doeleinden zoals: 
regelen van machines, ver¬ 
warmingselementen, lampen, 
transportbanden enz. 

Binnenkort ook leverbaar met 
schuifpotmeter. 

Vraagt documentatie en prijs¬ 
opgave. 

Tel. 05994 —2868 Levering uitsluitend aan er¬ 
kende handel en industrie. 

Fa.W.de Grijs «Zandberg lOSeTer Apelkanaai 

SPANFIX ™DERDE HAND" 

NU IN 2 GROOTTEN 

SPANFIX 40 

❖ Spandruk 150 kg 

❖ Bekbreedte 40 mm 

❖ Spanwijdte 50 mm 

❖ Spandiepte 34 mm 

❖ Bekken voorzien van 

kunststof bekleding 

SPANFIX 80 

❖ Spandruk 300 kg 

❖ Bekbreedte 80 mm 

❖ Spanwijdte 100 mm 

❖ Spandiepte 52 mm 

De SPANFIX is zeer ge¬ 

schikt voor: scholen, labo¬ 

ratoria, werkplaatsen enz. 

HANDELS- EN INGENIEURSBUREAU 
AMSTERDAM, VALfRIUSSTRAAT 114, TELEFOON 7JI.07.52 
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RADIO-SERVICE ’TWENTHE’ 
GROENEWEGJE 14 - DEN HAAG - TELEFOON 070-11 2022 GIRO 201 309 

65 CM BEELD 

Een asymmetrische KAST voor een 65 cm 
beeldbuis en ZES druktoetsen afstemeenheid. 
De kasten leverbaar in de kleuren notenmat of 
donkergepolitoerd. 
De kast en het afstemunit tesamen voor ƒ 75,- 

Een set montage-onderdelen, bestaande uit: 
4 potmeters, 4 knopjes, luidsprekerrooster, 
zekeringhouder, UHF en VHF 
entree en montageplaat f 19.5C 
Afbuigunit 110 graden -65 cm f 12,50 
Luidspreker hierbij passend f 8,50 
Achterwand voor de kast 65 cm ƒ 9,50 

Een fabrieksnieuwe beeldbuis 65 cm (A65-11 
W) passend in dit geheel met een half jaar 
garantie kost slechts f 140,— 

Een daarbij passend chassis voor kast en af¬ 
stemeenheid met 7 transistoren en 9 buizen 
voor 110 graden 65 cm beeldbuis (A65-11 W) 
met schema (zonder BB) f 175,— 

Dus een Tophit Doe Het Zelf TV. 65 cm (zon¬ 
der beeldbuis) aan onderdelen voor slechts 

f 299,50 

Alle bovengenoemde onderdelen zijn ook af¬ 
zonderlijk te koop. (zoals geadverteerd). 

Stereo-Toonband loopwerk met voeding. 81 stereo- 
sporen è + 22 min. Volledig getransistoriseerd en 
gestab.voeding (110 volt 50 Hz) f 325,— 
Opname en weergave is mogelijk door middel van 
stereo-radio. Fabrieksnieuw in doos verpakt. 

STEREO 

Wij leveren ook idem als bouwset waar van het 
mechanische gedeelte door de fabriek is voorge¬ 
monteerd en afgeregeld, waarvan alleen drie print¬ 
jes moeten worden gemonteerd. Alle onderdelen 
daarvoor worden bijgeleverd kompleet met hand¬ 
boek en schema’s voor de lage prijs van f 200,— 

UHF tuner 2e net PC 86- 
PC 88 ant aansluiting 
300 ohm met fijn en grof 
regeling f 19,50 

onze zaak is op maandag de gehele daq 
GESLOTEN 

Bandrecorder vliegwiel 
met lager diameter 115 
mm 0 met geslepen as 
5 mm 0 ƒ12,50 1 
Papstmotor 110-130-150- 
220-240-260 Volt 50 Hz 
as dikte 4 mm ƒ 12,50 

’ ” 

! 
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RADIO-SERVICE 7WENTHE’ 
GROENEWEGJE 14 

I I V b I WW b IV I II t (reeds meer dan 29 jaar) 

DEN HAAG - TELEFOON 070-11 20 22 - GIRO 201 309 

HONDA benzine-aggre- 
gaat 220 Volt, 40 Watt, 
frequency 175/200 Hz, 
1 cylinder-viertakt, ge¬ 
wicht 7,5 kg, nieuw in r'I1 
doos met instruktie- 
boekje ƒ 295,— 

SPECIALE AANBIEDING LUIDSPREKERS 

model A AD 2218 Z 8 ohm-0,3 watt ƒ 2,25 
model B AD 2216 Z 10 ohm-0,7 watt ƒ 2,50 
model E AD 341 7 S 3 ohm-1 watt ƒ 3,50 
model H AD 1300 HZ 25 ohm-3 watt ƒ 2,95 
molel K AD 3316 S 8 ohm-1 watt ƒ 2,75 
model M AD 3460 5 ohm-3 watt ƒ6,95 
model O 25 ohm-3 watt ƒ 8,95 
model W AD 3800 5 ohm-6 watt ƒ 8,95 
model X AD 3690 5 ohm-6 watt ƒ 8.95 

AD 2460 5 ohm-3 watt ƒ6,95 
AD 2700 AM 800 ohm-3 watt ƒ 7,95 
AD 3500 AM 800 ohm-3 watt ƒ 5,95 
AD 3690 AM 800 ohm-6 watt ƒ 8,95 

Wieltjes voor TV- of 
radiotafels 

4 stuks voor ƒ 1,95 

Ronde houten pootjes 
voor TV en radio met 
bevestigingsplaat 44 cm 
lang; nieuw verpakt in 
loos f 2,95 

Heco drukkamer luid¬ 
spreker 5 ohm, 1 watt 

ƒ 6,50 

Motor 220 V. AC-50 Hz. 
15 watt met propeller 

ƒ 9,50 

UHF-transistor converter 
2 x AF 139 f 39,50 

Wij bieden aan een TV- 
kast geschikt voor luid- 
sprekerbox 65x28x48 cm 
en vier luidsprekers AD- 
3800 dubbelconus 6 w., 
met klankbord en ach¬ 
terwand voor deze kast 
(18 mm dik) en luid- 
sprekerdoek, vier luid¬ 
sprekers paralel 
4x6 watt = 24 watt 

voor ƒ 65,— 

PRIJSWIJZIGINGEN 
VOORBEHOUDEN 

1 TV.-y^. .f, 

JE5, o w o w w- 

SCHAUB en LORENZ 
touringbox; radiokastje 
met ingebouwde luid¬ 
sprekers 5 ohm 3 watt. 
Afmeting 53 cm breed, 
25 cm diep, 16 cm hoog. 
In 3 kleuren hout: licht 
eiken, notenmat en pali- 
sanler zijkanten met 
lichte boven en voor¬ 
kant slijplak. 
Nieuw in doos verpakt. 
Prijs extra speciaal 

Extra speciale aanbieding Tantaal-condensatoren 

In diverse waarden a ƒ0,45 per stuk alles klein 
model (parelmodel) 

in 3 volt uitvoering 40 - 50 -100 \if 
in 6 volt uitvoering 10 - 20 - 22 - 33 - 47 pT 
in 10 volt uitvoering 4,7 - 5 - 10 - 33 pi 
in 16 volt uitvoering 22 jif 
in 20 volt uitvoering 4,7 -7-15 jxf 
in 25 volt uitvoering 1 - 2 - 4,7 - 10 pf 
in 35 volt uitvoering 0,5 - 4 - 4,7 fif 

Opbouw Sprint Toerenmeter. 
1 mA. 270 graden. . . . f 49,50 

Inbouw Rally Toerenmeter. 
1 mA. 270 graden. . . . f 39,75 

Tacho inbouwset te gebruiken voor beide 
meters met printje en IC uL 914 f 9,50 
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RADIO-SERVICE ’TWENTHE’ _ 
GROENEWEGJE 14 - DEN HAAG - TELEFOON 070-11 2022 - GIRO 201 309 

VOEDING STRANSFORMATOREN 

NTR 3 
NTR 3a 
NTR 4 
NTR 4a 
NTR 5 
NTR 6 
NTR 6a 
NTR 7 

NTR 12 
NTR 13 
NTR 14 
NTR 15 
NTR 16 

SILICIUM 
HALFGELEIDERS 

Anodewikk. V mA Gloeidr. V A 
1 x250 30 4/6,3 1,5 
1 x250 50 4/6,3 0,6 

6,3 1,2 
1 x 250/300 85 4/6,3 3 
1 x250 85 2x6,3 2/1 
1 x 250/300 130 4/6,3 4,5 
1 x250 130 2x6,3 2/2.5 
1 x 250/300 200 2x6,3 2,2/4 
2 x 250/300 60 1/4/6.3 1,1/3/2 
2x250 60 2x6,3 0,7/2 
2 x 250/300 75 4/6,3 1 

4/6,3 3/2 
2 x 250/300 100 4/6,3 2,5 

4/6,3 5/2,5 
2 x 250/300 150 4 2,2 

4/6,3/12,6 4/3/2 
2x250/300 200/150 4/6,3 6/6 

4/6,3 2,5/1,1 
2 x 350/400/500 60 4 1,1 

4/6,3/12,6 4/3/2 
2x 500 150 4/5/6,3 4/4 
2x800 300 
2 x 750/1000 250/200 
1000/1500/2000 10 4/6,3/12,6 1/0,7/0,3 
2x270 2x100 6,3 5 

Nieuwe typen silicium 
transistoren met folder 
volledige gegevens van 
fabriek. Gegevens op aan¬ 
vraag. Ook los verkrijgb. 

2N1613 
2N1711 
2N2102 
2N2926-or 
2N2926-gr 
2N3053 
2N3054 
2N3055 
2N3702 
2N3704 
2N3707 
2N3866 
2N3903 
2N3904 
2N3905 
2N3906 
2N4124 
2N4126 
2N4284 
2N4286 
2N4288 
2N4292 
2N4347 
2N5034 
2N5036 
MD7011 
MJE340 
MJE370 
MJE371 
MJE520 
MJE521 
MPS3394 
MP500 
MPS3707 
MPS6517 
MPS6531 
MPS6534 
40233 
40310 
40314 
40316 

f 1,80 
f 2,- 
f 4,90 
f 1,50 
f 1,50 
f 4,— 
f 6,90 
f 6,50 
f 1,85 
f 1,60 
f 3,— 
f 15,— 
f 3,— 
f 2,80 
f 3,30 
f 3,10 
f 3,— 
f 3,- 
f 1,95 
f 1,95 
f 1,95 
f 1,95 
f 14,25 
f 6,35 
f 6,90 
f 11,50 
f 6,- 
f 9,15 
ƒ 12,75 
f 6,60 

f 11- 
f 1,80 
f 36,— 
ƒ 1,90 
f 2,50 
f 3,30 
f 3,60 
f 2,85 
ƒ 4,80 
f 3,80 
f 4,80 

f 3,80 
f 6,45 
f 4,20 
f 4,65 
f 6,60 
f 11,25 
f 21,45 
f 6,70 
f 4,— 
f 5,30 
f 5,60 
f 8,- 
f 22,80 

UNI JUNCTION 

2N3160 f 7,50 
2N2646 f 5,40 
2N4870 f 4,80 

SILICIUM 
EN GERMANIUM 
DIODEN 

DIODEN 
BA100 
BA102 
BA103 
BA110 
BA111 
BA114 
BA117 
BA145 
BA148 
BY100 
BY114 
BY118 
BY122 
BY123 
BY126 
BY127 
BY140 
BYY37 
BYY88 
BYX10 
BZ 100 
OA202 

f 1 — 
f 1 — 
f 1,95 
f 0,50 

f 1,- 
f 0,50 
f 1,35 
ƒ 1,20 
f 1,75 
f 1,80 
f 5,40 
f 2,85 
f 3,10 
f 1,20 
f 1,75 
f 7,90 
f 2,75 
f 2,75 
f 1,50 
f 1,75 
f 1,20 

GEÏNTEGREERDE 
SCHAKELINGEN 

CA3012 f 10,50 
CA3014 f 14,25 
CA3018 f 12,65 
CA3020 f 14,50 
CA3028 f 12,10 
PA230 f 24,50 
PA237 f 19,50 
TAA263 f 6,75 
TAA293 f 6,75 
TAA310 f 7,25 
TAA320 ƒ 4,35 
uL914 f 3,75 

Siemens 
sterkstroom relais. 
Spoelspanning 220 Volt 
AC- 17mA 2xmaakkon- 

è f 0,50 
AA111 
AA 1 i 9 
AA111 = 
AAI 32 = 
AAI 33 = 
AAI 34 = 
AAI 38 = 
AAY22 
CH63h = 
OA70 
OA72 
OA73 
OA79 
OA81 
OA85 
OA90 
OA95 

per stuk 
OA172 

OA172 
OA150 
OA161 
OA174 
OA160 

TRIAC'S 

GBS466e 
400 V, 6 A f 12,— 
GBS410e 
400 V, 10 A f 14.— 
40527 f 11,255 
40430 f 16,— 
40432 f 18,50 
MAC 2-6 f 32,40 
triggerdiode 
ER900 f 2,45 

THYRISTOREN 

takten 10 amp. f 7,50 
idem Ixmaak f 6,50 

Siemens kamreiais 
2500 Q-1xmaak f 4,50 

700 Q-2xwissel f 4,30 
90 Q-1xmaak f 4,50 

2x1200 Q-2xwissel f 4,50 

P346A ƒ 1,65 
V405A f 1,65 
C424 f 1,50 
V435A f 1,50 
C425 f 1,60 
C400 f 2,55 
C426 f 2,25 
C450 f i ,50 
C444 f 3,_ 
V410A f 2 25 
C407 f 1,65 

Beeldbuis 

A31-18 W voor 
blauwpunkt f 40,— 

Isophon Luidsprekers 

P915, ovaal, 9x15 cm 
3 watt, 5 Ohm f 6,50 
PI018, ovaal, 10x18 cm 
3 watt, 5 Ohm f 7,50 
PI 6, rond, 16 cm, 4 watt 
5 Ohm f 9,50 

Laagvolt trafo’s 
Prim. 220 V 
type 618/5 
0, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18 Volt, 5 A f 15,— 
type 624/5 
0, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 24 V, 5 A f 17,50 
type 624/10 
0, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 24 V, 10 A ƒ 27,50 
type 6666/6 
0-6 V, 6 A sekundair 
prim.: 0, 110, 200, 205, 
210, 215, 220, 225 V 

i ' , f 19.50 
3 type 2424/2 

0, 15, 20, 24 V, 0, 15, 
20, 24 V, 2 A ƒ 16,50 

2N4441 
2N4442 
2N4443 
2N4444 
MCR2305 

06 
TCR76 

f 6,75 
f 8,10 
f 13,— 
ƒ 26,50 

f 16,75 
f 12 — 

Kaco mini relais (24 V) 
1000 Ohm, Ixwissel f 2,75 
2500Ohm, Ixwissel f 2,75 
2500 Ohm, 2xwissel f 2,75 

Gruner relais 
740 Ohm, 2xwissel f 3,50 

SILICIUM 
GELIJKRICHTCELLEN 

B40C 2200 f 3,95 
B90C 2200 f 4,50 
B250C 2200 f 6,50 
B500C 2200 f 9,50 
B80C 400 f 2,95 

Vlakcellen 
B30C 100/150 
B30C 150/250 
B30C 300/500 
B30C 450/700 
B30C 600/1000 
B60C 400 
B150C 60 
B150C 100 
B250C 75 
B250C 100 
B250C 125 
B300C 80 

Staafcellen 
B250C 75 
B250C 50 

Blokcel brug 
25 V, 5 A 



De Vries Pick-Up introduceert 
Classic Custom 

OPGAVE PTT 

Nieuwe Frequenties voor Walky Tal- 
Wat is Classic Custom? ky’s en Modelbesturing. 
Een systeem voor draadloze afstand- Beschikbaar per 1 jan. 1969 verplicht 
besturing met de volgende kenmer- per 1 jan. 1970. Voorlopig voor een 
ken: 

DIGITAAL 
tijdsduur van lOjaar. 

PROPORTIONEEL 
SIMULTAAN 

WALKY TALKY 

MAXIMAAL 6 FUNCTIES Zendkristal/Ontvangkristal 
455 kHz lager. 

Zénder met UJT-Pulsgenerator en 26.975 Mhz 
shiftregister. 27.025 Mhz 
Codering en Modulatie met RTL- 27.035 Mhz (padvindersgroepen) 
Integrated Circuits. 27.065 Mhz 
Hoogfrequentdeel met dubbel pi-filter 27.185 Mhz (Beschikbaar voor 
en speciale HF-transistor. 27.205 Mhz Havengebieden 
0,8 Watt Zendvermogen. 
Modulatiewijze en HF-Straling vol¬ 

Amsterdam en Rotterdam) 

gens PTT-normen. 
Ontvanger: 

MODELBESTURING 

Superhet, kristaloscillator en schakel- Zendkristal/Ontvangkristal 
versterker. Gevoeligheid 2 microvolt. 455 kHz lager. 
Decoder: 26.995 Mhz 
Shiftregister opgebouwd met Tetrodes 27.045 Mhz 
(NPNP-Switches). 27.095 Mhz 
Servo: 27.145 Mhz 
Impulsvergelijking m.b.v. feedbackpit- 27.195 Mhz 
meter. SIMPROP D 502 Mechaniek 
nauwkeurigheid 1 °. 

27.255 Mhz 

Zender: Vildoen aan PTT-normen. 
Besturing d.m.v. 1 en 2-functiestuur- 
knuppels. Fabrikaat: Simprop. Met in¬ 

Alle frequenties uit voorraad leverbaar 

gebouwde trim. Prijs per kanaal-Zend-Ontvangkristal 
Prijs en levertijd komen in de loop 
van deze maand beschikbaar. 

f 29,— 

PHILIPS ELECTROLYTISCHE CONDENSATOREN: 

temp. gebied —40/+ 70° C. 
Capaciteitstolerantie —10/ + 50 %. 
In nieuwe KLEINE afmetingen. 

AC 120 V 1,— AF 180 5,— BD 116 9,— 2N3053 2,95 * 
AC 121 VI 1,60 AF 185 3,75 BD 117 15,75 2N3054 5,90 
AC 126 1,40 AF 186/83 4,95 BDY 13 C 15,95 2N3055 6,50 O 
AC 127 1,50 AF 186/84 4,95 BF 110 3,75 2N3228 9,15 
AC 128 1,50 AF 200 4,35 BF 115 2,50 2N3440 9,30 70 
AC 141 VI R 1,50 AF 201 4,25 BF 173 3,— 2N3553 15,— n 
AC 187 1,60 AF 202 S 4,25 BF 177 3,— 2N3702 1,80 NJ 
AC 187/01 1,80 AF 239 2,50 BF 178 4,— 2N3703 1,70 O 
AC 187/188-01 3,50 AFY 12 6,95 BF 184 1,90 2N3706 1,60 GJ 
AC 188 1,50 AFY 16 7,95 BF 194 1,90 2N3707 1,50 "*■ 
AC 188/01 1,70 AFY 18 11,90 BF 195 2,— 2N3708 1,65 
AD 133 III 4,35 BC 107 B 1,45 BF 224 2,30 2N3711 1,60 3 
AD 133 V 5,95 BC 107 C 2,25 BF 232 5,95 2N4036 G,90 —I 
2 x AD 139 6,90 BC 108 1,25 BSY 83 5,— 2N4037 5,90 9 

ó» 
AD 149 2,95 BC 109 C 1,50 GMO 656 2,80 2N4059 2,65 
2 X AD 149 5.90 BC 116 A 2,65 MC 140 2,95 2N5037 6,90 
AD 161 2,75 BC 132 1,35 SL 100 1,75 2N5293 4,70 
AD 161/162 5.90 BC 140 3,95 SL 201 1,75 2S131 0,50 
AD 162 2,75 BC 141 5,95 SL 300 1,35 2S720 3,95 1 
2 x AD 162 5.70 BC 142 4,95 SL 400 1,75 2S721 3,95 
AF 102 3,25 BC 143 5,95 SL 600 1,75 40244 2,10 o 
AF 106 3,95 BC 145 2,65 SL 700 1,75 40290 23,65 

u 

AF 109 R 4,65 BC 147 1,20 Tl 3027 8,75 40316 4,80 3 

AF 116 2,15 BC 148 1,15 TS 2219 2,— 40317 3,80 
-Q 

AF 118 2,95 BC 149 1,20 TS 2905 2,— 40319 6.45 Tl 
AF 121 2,— BC 174 B 2,15 2N98 1,— 40347 3,85 K) 
AF 124 1,80 BC 177 1,90 2N706 0,95 40360 4.20 

00 
o AF 125 1.70 BC 251 B 2,25 2N708 2,30 40361 4,65 

AF 126 1,65 BCY 59 X 3,70 2N1306 0,70 40362 6,60 
AF 127 1,50 BCZ 11 7.95 2N1990 1,55 40363 11,25 — 
AF 139 2,50 BD 109 8,85 2N2102 4,90 40364 21,45 

Afm. Prijs Prijs 
Capaciteits Max. D en L mm) p. st. lOOst. 
waarde pF Sp. 6 X 18,5 f 0,70 f 62,— 

0,64 uF 64 V 3,5 X 10,5 0,70 „ 62,— 
1 m-F 40 V 3,5 X 10,5 0,70 „ 62,— 

2,5 jiF 40 V 4,8 X 10 0,70 ,. 62,— 
5 ^F 64 V 6,1 X 10,5 0,70 „ 62.— 

6,4 jiF 25 V 4,8 X 10,5 0,65 „ 59,— 
6,4 (iF 150 V 12,9 X 18,5 1,25 ,. 115.— 

8jiF 40 V 6,1 X 10,5 0,70 „ 62,— 
8|xF 350 V 12,9 X 30,5 1,25 ., 115,— 

10 nF 16 V 4,8 X 10,5 0,65 .. 59,— 
10M 64 V 6.7 X 18,5 0,65 „ 59,— 
16 |aF 10 V 4,8 X 10,5 0,65 .. 59,— 
20 fiF 64 V 8,3 X 18,5 0,70 62.— 
25 ^iF 6,4 V 4,8 X 10,5 0,65 59,— 
25 vlF 25 V 6.7 .X 18,5 0,65 „ 59,— 
32 nF 10 V 6,1 X 10,5 0,70 62.— 
32 fiF 64 V 10,4 X 18,5 0,75 „ 64,— 
32 \xF 150 V 15,4 X 30,5 1,35 127.— 
40 nF 16 V 6.7 X 18,5 0,70 „ 62,— 
50 [iF 25 V 8,3 X 18,5 0,75 „ 64,— 
50 nF 100 V 15,4 X 30,5 1,35 „ 127.— 
64 nF 10V 8.7 X 18,5 0,70 „ 62,— 
64 ^F 64 V 10,4 X 30,5 0,85 „ 76,— 
80 pF 16 V 8,3 X 18,5 0,70 ., 62.— 
80 fiF 25 V 10,4 X 18,5 0,75 „ 64,— 

100 nF 6,4 V 6.7 X 18,5 0,70 62 — 
100 (iF 16 V 10,4 X 18,5 0,75 „ 64 — 
100 fiF 40 V 10,4 X 30,5 0,85 ,. 76,— 
100 j^F 64 V 12,9 X 30,5 1,10 „ 102,— 
125 jiF 16 V 10,4 X 18,5 0,75 „ 64,— 
160 |liF 25 V 14,4 X 30,5 0,85 76.— 
200 jiF 10 V 10,4 X 18,5 0,75 „ 64.— 
250 nF 16 V 10,4 X 30,5 0,85 „ 76,— 
250 jiF 40 V 15,4 X 30,5 1,20 „ 113.— 
250 \iF 64 V 18,5 X 30,5 2,— „ 188,— 
320 fiF 6,4 V 10,4 X 18,5 0,75 „ 64.— 
400 (iF 10 V 10,4 X 30!5 0,85 .. 76,— 
400 jiF 16 V 12,9 X 30,5 1,25 „ 115,— 
400 |iF 40 V 18,5 X 30,5 2,— ,. 188,— 
640 |iF 16 V 15,4 X 30,5 1,20 „ 113,— 
640 nF 40 V 26 X 50 2,90 „ 248,— 

1000 nF 16 V 18,5 X 30,5 1,35 „ 127,— 
1 250 |iF 40 V 26 X 81 3,45 ,. 295,— 
1600 |aF 64 V 41 X 81 7,40 „ 690,— 
2000 nF 16 V 26 X 50 2,95 „ 265,— 
4000 [iF 40 V 41 X 81 11,— „ 1056,— 

10000 \iF 16 V 41 X 81 11,— „ 1056,— 
16000 nF 10 V 41 X 81 11,— „ 1056,— 

ZENERDIODES 
type 400 mW 5 % Mil. Spec. 

1N746A 3,3 V f 2,20 p. 10 st. 
1N747 A 3,6 V, 
1N748A 3,9 V, 
1N749A 4,3 V, 
1N750A 4,7 V, 
1N751 A 5,1 V , 
1 N752 A 5,6 V , 
1N753 A 6,2 V , 
1N754A 6,8 V, 
1N755A 7,5 V, 
1N756A 8,2 V, 
1N757 A 9,1 V , 
1N758 A 10,0 V , 
1N759 A 12,0 V , 

2,20 p. 10 st. 
2,20 p. 10 st. 
2,20 p. 10 st. 
2,20 p. 10 st. 
2,20 p. 10 st. 
2,20 p. 10 st. 
2,20 p. 10 st. 
2,20 p. 10 st. 
2,20 p. 10 st. 
2,20 p. 10 st. 
2,20 p. 10 st. 
2,20 p. 10 st. 
2,20 p. 10 st. 

SNEL Standaard componenten of half¬ 
geleiders nodig? 

Wij deden belangrijke reserveringen 
in de lopende productie van bekende 
industrieën. 

TELEFOON 020-69321 mogelijk kun¬ 
nen wij U uit voorraad of met gunsti¬ 
ge levertijd helpen. 

alle prijzen 
inklusief BTW 

DE VMES-ELEKTRONICA 
ONDERDELEN 
GENTIAANPLEIN 21 - AMSTERDAM (N) 
TELEFOON 020 - 6 93 21 

üTyüif 

Kristal microfoon: 

met 3,5 mm steekplug 
PHILIPS Integrated circuit 
TAA 293 ƒ 6,60 per 10 stuks 
Opgedampte koolweerstanden 
1/3 Watt Afm. 3X12 mm 
Tolerantie 5 % - E 12 reeks 
per stuk : 
per 100 stuks (per waarle) 

Printcondensatoren: 

fr-*1 Bijv. voor Electronische Orgels 
1000 pF p. st. f 0,15 p. 100 f 10,- 
4700 pF p. st. „0,15 p. 100 „10,- 

10.000 pF p. st. „0,20 p. 100 „15,- 
47.000 pF p. st. „0.20 p. 100 „ 15,- 

OMTIAANPUIN 21 AMSTiKOAM (N) 

368 



Nieuwe 
halfgeleiders 

RCA HOOGSPANNINGS TRANSISTORS 
TYPE NPN/PNP Vceo lc Pt To 

2N5415 PNP 200V IA 10W 5 
2N5416 PNP 300V IA 10W 5 
2N5239 NPN 225V 5A 100W 3 
2N5240 NPN 300V 5A 100W 3 

RCA POWER TRANSISTORS 
TYPE NPN/PNP Vceo lc Pt To 

2N5320 NPN 75 V 2A 10W 5 
2N5321 NPN 50V 2A 10W 5 
2N5322 PNP 75V 2A 10W 5 
2N5323 PNP 50V 2A 10W 5 
2N5490 NPN 40V 7A 50W 66 plastic 
2N5491 NPN 40V 7 A 50W 66 plastic 
2N5492 NPN 55V 7A 50W 66 plastic 
2N5493 NPN 55V 7A 50W 66 plastic 
2N5494 NPN 40V 7 A 50W 66 plastic 
2N5495 NPN 40V 7A 50W 66 plastic 
2N5496 NPN 70 V 7A 50W 66 plastic 
2N5497 NPN 70 V 7A 50W 66 plastic 

RCA TRIACS 
TYPE Irms Vpeak Huis 
40660 30A 200V PRESS-FIT 
40661 30A 400V PRESS-FIT 
40662 30A 200V STUD 
40663 30A 400V STUD 

INTERMA TIOMAL ELECTRONICS COMPANY 

AMSTERDAM A J. Ernststraat 801 Tel. 421722 • BRUSSEL Gasthuisstr 20-24 Tel. 112220 



OPGEDAMPTE KOOLWEERSTANDEN 

Type S-4 

Constructie Meervoudig g^ikte opgedampte koclweerstanden met zwaar vertinde aan- 
siuitstiften. DT taps toelopende aansluitstiften bevorderen het aanbrengen 
in gedrukte schakelingen. 

Temperatuurbereik -55°Ct/m +125° C 

Weerstandswaarden 
en toleranties : 10 Q t/m 1 M ö 

±10% volgens de E-12 reeks. 
± 5% volgens de E-24 reeks. 

Alle waarden van de E-12 reeks met ± 5 % tolerantie zijn uit voorraad 
leverbaar. 

Stabiliteit <1% na 1000 uur bij f 70° C omgevingstemperatuur. 

Temperatuur- 
coëfficiënt: < -400 X 10-Jj/°C voor < 100 K Q 

< -600 X 10“6/oC voor > 100 K Q 

Max. bedrijfsspanning : 500 Veff. 

Belastbaarheid 0,3 W bij | 70° C 
0,5 W bij 40° C 

Ruisspanning bij 
> 10 KQ 0,5 ... 2 pV/V 

Vervormingsdemping 
bij <10 K Q : 10 ü ... 100 Q > 80 db 

>100 fl ... 10 KQ > 100 db 

VERTEGENWOORDIGINGEN & IMPORT 

ELECTRO N ISCH E ONDERDELEN 

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


