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'n Principe dat Farnell Instruments Ltd lang heeft 
doen wachten om verandering aan te brengen in de 
beroemde serie L 30 voedingsapparatuur. De tech¬ 
niek, en daarmee de eisen die ze stelt, gaat echter 
voort. Conform die eisen en vooruitgang van de 
techniek is Farnell er in geslaagd de L 30 voedings¬ 
apparatuur geheel aan te passen en te vernieuwen 
met behoud van de eigenschappen, waardoor ze zo 
bekend en bemind zijn geworden. Volledig tege¬ 
moetkomend aan alle wensen van de research- en 
ontwikkelingstechnicus heeft elke L 30 voeding al de 
goede eigenschappen van een universeel labora- 
toriumvoedingsapparaat dat, mede door de lage 
prijs, ook geschikt is voor gebruik door studenten. 

constant© spanning-constante stroom-zeer lage prijzen 

COARSE--FINE 

OUTPUT 

Continue variabele spanning 
en stroominstelling 
Constante spanning of 
constante stroom 
Programmeerbare output 
Zeer stabiele output bij 
belastings- en netspannings- 
variaties 
Aparte schakelaars voor 
netspanning input en DC-output 
Instelbare stropmbegrenzing of 
overspanningsbeveiliging 

Lichtnetvariatie tolerantie: + 10% 
Belastingsstabiliteit (spanning 
en stroom): 
korte tijd: 0,01% 
lange tijd: 0,02% 
Rimpelspanning bij volle belasting: 
minder dan 1 mV p.p. 
Rimpelstroom bij volle belasting: 
minder dan 1 mA p.p. 
Output impedantie: 0,1 Ohm, 
gemeten bij 100 kHz 

L 30 A, 0 - 50 V, 1/2 Amp. Prijs f. 400,- 
L 30 B, 0 - 30 V, 1 Amp. Prijs f. 400,- 
L 30 C, 0 - 10 V, 3 Amp. 
met instelbare overspannings¬ 
beveiliging Prijs f. 520,- 
L 30 D, 0 - 30 V, 2 Amp. Prijs f. 580,- 
L 30 D/T, tweelingversie van L 30 D 

Prijs f. 1150,- 
L 30 E, 0 - 30 V, 5 Amp. Prijs f. 890,- 
L 30 A/T, tweelingversie van L 30 A 

Prijs f. 750,- 
L 30 B/T, tweelingversie van L 30 B 

Prijst. 750,- 
Alle prijzen zijn excl. BTW 

Uitvoerige documentatie wordt U gaarne verstrekt door: 

Ingenieursbureau 

Êlm KONING EN HARTMAN N.V. 
Den Haag Koperwerf 30 Tel. (070) 678380* Telex 31528 

Als U Uw aanvraag adresseert aan Ingenieursbureau Koning en Hartman NV, Antwoordnummer 764, Den Haag, behoeft U geen postzegel te plakken. 



Professionele kondensatoren in 
mini-formaat! 

Uitvoering: keramisch en porcelein 

Capaciteit: 0,5 pF tot 1 mF 

Tolerantie: ± 1%tot ± 20% 

Spanning: tot 2500 VDC 

Temperatuur: — 55 C tot + 150 C 

Aansluiting: radiaal of axiaal 

Vitramon levert verder: 
chips, waters en kondensatoren volgens Mil. Spec. 

Uitvoerige dokumentatie op aanvraag 

rM/'+M-\c laborator,um voor 
Uli^/UC ELECTRONENTECHNIEK 

HOLLANTLAAN 22 - UTRECHT - TEL.030-884214 
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GUSTAV PESé 
Alleenvertegenwoordiging voor Nederland 

Rijksweg 23c- GELEEN - Tel. 04494 - 2736 - Giro 108 7595 

FA. HANS HOEK 
AC 127 1, 50 MP F 104 3, 75 
AC 127/132 3, 75 MP F 105 3, 75 
AC 151 1,50 MPT 32 3, 95 
AC 153 1,50 TAA 111 6,50 
AD 148 1, 50 TAA 310 7, - 
AD 149 4, - TAA 320 4,35 
AD 155 1, 50 TAA 300 29,- 
AD 159 1, 50 TAA 362 6,50 
AF 115 3, 00 TIS18 6, 90 
AF116 2,20 TIS 34 4,60 
AF 118 3,50 TIS 43 4,60 
AF 121 2,55 HC 914 4,25 
AF 124 1, 70 40361 5,- 
AF 126 1,40 40409 6,20 
AF 139 2,75 40410 6,80 
BC 107 1,- 40669 12, 50 
BC 108 1,- 2N706 1,50 
BC 109c 1,20 2N708 2,25 
BC 115 0,60 2N918 4,50 
BC 124 2,40 2N1613 2,- 
BC 153 1, - 2N1711 2, - 
BC 177 1, 90 2N1893 3,50 
BCY28 1,80 2N2102 5,20 
BD 137/138 12,50 2N2218 1,50 
BD 136/137 10,- 2N2369 2,40 
BD 106 5,50 2N2420 1,- 
BF 114 1,- 2N3050/S. 40-60 8,- 
BF 115 1, - 2N3050 0. 100 8, 50 
BF 161 1,50 2N3553 15,50 
BF 173 2,- 2N3866 12, - 
BF 175 1, 80 2N3632 35,- 
BF 223 4,50 2N4288 1, 80 
BSY 62 1,50 2N4441 6, 75 
BSY 72 1,40 2N4442 8,10 
BSY 75 1,40 2N4443 13, - 
BSY 77 1,40 2N4444 14, - 
BSY 79 1,60 2N4918 6, - 
CA 3012 9, 75 2N5060 4, 50 
CA 3018 12,25 
CA 3020 15, - DIODE' s 
HP 120 0, 75 Universeel diode 100MA 
LM 703 4, 75 stijgtijd 2 n sec. 0, 30 
MC 714 8,10 AA 119 0, 75 
MC 718 7, - BY 164 3,10 
MC 790 12,50 1N60 0, 75 
MC 846 8, - 4001 1,15 
MC 862 9, - 4002 1,15 
MC 1550 9,- 4003 1,30 
MJE 340 6, 50 4004 1,30 

MP F 102 3,30 4005 1,60 
MP F 103 3,75 4006 1, 75 

Corner-Forest versterker 
VERMOGEN 2 x 35 Watt ( sinus ) . 

2 x 40 Watt ( muziek ). blJ 5 °hm' 
VOEDINGSSPANNING -55 Volt 
LUIDSPREKER-IMPEDANTIE 2-16 Ohm 
VERVORMING kleiner dan 0, 3% bij 35 Watt 
FREKWENTIEKARAKTERISTIEK 20-20.000 Hz recht tussen 2 DB 

20.000-2.000.000 Hz recht binnen 4 DB 
TOONREGELING Ophaal hoog 21 DB 10.000 Hz 

Ophaal laag 21 DB 500 Hz 
Verzwakking hoog min 21 DB 
Verzwakking laag min 21 DB 

INGANGSGEVOELIGHEID Dyn. v.v. 2 mV bij 47 kti 
V. v. 100 mV bij 100 kfi of 500 kft 

Het pakket is opgebouwd uit: 
1 stereo eindversterkerprint, 1 stereo voor ver sterke rpr int, 1 stereo dyn. 
voor ver sterke rpr int. Deze 3 printen worden met steekverbindingen gemon¬ 
teerd op de grondprint. 

De voeding is voorzien van een aparte bekabeling. Het pakket is voor¬ 
zien van kabelboompjes die reeds op maat zijn en gestript. Het chassis is 
voorzien van alle gaten. Eventueel kan het pakket geleverd worden met ge¬ 
scheiden hoog en laag pot. meters per versterker. Het pakket is voorzien 
van een balansregelaar en selektorschakelaar welke de volgende 3 standen 
heeft: 

A tuner. 
B bandrecorder. 
C pick-up. 

In de standen tuner en pick-up kan automatisch opgenomen worden op de 
bandrecorder; het pakket is voorzien van 3 serio ingangsbussen, t. w.: 
tuner - band - pick-up. Het geheel is ondergebracht in een kast met de 
afmetingen: 353 x 110 x 220 mm. Deze kast bestaat uit een all. voor¬ 
front afmetingen: 353 x 110 mm. met gegraveerde letters en een teak¬ 
houten kastje. 

Mocht U eventueel tot bestelling overgaan, dan wensen wij U reeds 
veel SUCCES met deze HI-FI versterker van hoge kwaliteit. 

bij 5 Ohm. 

VOE DINGSSP ANNING 
LUIDSPREKER-IMPEDANTIE 
VERVORMING 
FREKWENTIE KARAKTERISTIEK 

TOONREGELING 

INGANGSGEVOE LIGHEID 

TUUT* BRUIN 
MODE LBE STURING 

"Reuter" zenders ( van 2-10 kanalen ), ontvangers, toon- 

kringen, zowel bedrijfsklaar als in bouwdoos. Alle "Reu¬ 

ter " onderdelen voorradig. 

"Robbe" digitaal zender en ontvanger met 4 servo’s. 

"Simprop" Digi 2+1 met nieuwe miniatuur servo's. 

Stuurpompen Graupner ( Bellamatic ), Simprop, Engel, 

Futaba. 

De bekende Webra en Cox vliegtuigmotoren. Voor scheeps¬ 

modellen ook watergekoeld. 

Kristallen volgens P.T.T. norm 1970 voor zenders en 

ontvangers. 

Voor scheepsmodellen Marx electromotoren ook met ver- 

tragingskast. 

Plusminus 60 verschillende bouwdozen voor R/C scheeps¬ 

modellen en R/C of lijnvliegtuigen. 

Cox startklaar-vliegtuig voof lijnbesturing in 6 model¬ 

len. 

Verder 1001 artikelen voor Uw Hobby. 

Voor deze artikelen hebben wij een speciale etalageruimt e 

aan de Brouwersgracht 14. 

E BIJ VOORUITBETALING of onder REMBOURS: verzendkosten 
ƒ 0, 60 per bestelling, ƒ 1,40 aangetekend. 
M. RIETSEMA. afd. Electr. Oudestraat 28, Assen. 
Tel. 05920-10875, Giro 1559179. België: dezelfde verzendkos¬ 
ten. Vooruitbetaling per internationale Postwissel of rembours. I 

GELUKRICHTER PAKS: 15 Verschillende 
NIEUW - NIET GESTEMPELD - NEET GETEST 

[ 16 Sil. Gelijkr. 750 mA, 0-1000V ƒ 6,25 
; 15 Sil. Gelijkr. 1 Amp. plastic, 1N4000 serie ƒ 6,25 

20 Germ. Gelijkr. 1 Amp, tot 300 V ƒ 6,25 
12 Sil. Gelijkr. 1,5 Amp. tot 1000 V ƒ 6,25 
10 Sil. Gelijkr. 3 Amp. tot 1000 V ƒ 6,25 
8 Sil. Gelijkr. 6 Amp. tot 600 V ƒ 6,25 
120 Germ. Dioden, Universeel, glas subm. ƒ 6,25 
150 Versch. Sil. Germ. en Zener Dioden ƒ 6,25 
60 Sil. Dioden, 200 mA, Submin ƒ 6,25 
50 Sil. Dioden, 250 mA, Planar, OA200/202, BA105 ƒ 6,25 
75 Gouddraad Dioden, subm. als OA47, OA5 ƒ 6,25 
20 Zener Dioden, 1 Watt, versch. Voltages ƒ 6,25 
25 Zener Dioden, 400 mW, 3-18 Volt ƒ 6,25 
30 Sil. Dioden, snelle schakeling, micro 1N914 ƒ 6,25 
10 Thyristoren, 1 Amp tot 600PIV CRS1/25-600 ƒ 12,50 
Zie Elektuur, November, blz 1110 voor 24 Paks met Transistoren. | 

Prinsegracht 34 

Telefoon 604993 

Den Haag 

Giro 28 30 62 

j TRANSISTOREN le KWALITEIT/GECONTROLEERD 
2 st. als AC107 / 6,25 2 st.-OC139 / 6,25 
6 st.-- AC122 ƒ 6,25 4 st. --* OC170 / 6,25 
6 st.-AC125 / 6,25 4 st.-OC171 / 6,25 
5 st.-AC126 ƒ 6,25 3 st.- 2N697 / 6,25 
5 st. als AC127 / 6,25 5 st.-2N706 ƒ 6,25 
5 st.-AC128 ƒ 6,25 3 st.-2N708 ƒ 6,25 

I 2 x 2 st. AC127/AC128 3 st.-2N1132 / 6,25 
ƒ 6,25 2 st.-2N1225 / 6,25 

5 st. als AC130 / 6,25 3 st. — 2N1307 / 6,25 
5 st. als AC153 / 6,25 5 st.-2N2926 ƒ 6,25 
5 st. als AF101 ƒ 6,25 UJT 
4 st.-AF116 / 6,25 3 st.-UT46 / 9,35 
5 st. als AF117 / 6,25 3 st. als TIS43 ƒ 9,35 
2 st. als AF118 / 6,25 3 st. als 2N2646 ƒ 9,35 

12 st. als AF126 ƒ 6,25 VER1WOGENS TRANS 
5 st.-BC107 ƒ 6,25 4 st. als OC16 / 9.35 
5 st.-BC108 ƒ 6,25 10 st. als OC16 / 18.75 
2 st. als BCY34 ƒ 6,25 2 st.-OC22 ƒ 6,25 
3 st. als BCZ10 / 6,25 2 st.-OC25 / 6,25 

16 st. als OC44 / 6,25 2 st. als OC35 ƒ 6,25 
12 st. als OC45 ƒ 6,25 2 st.-AD130 ƒ 6,25 
20 st. als OC71 / 6,25 2 st.-AD148 ƒ 6.25 
4 st.-OC77 / 6,25 1 st. als ADY22 ƒ 6,25 
7 st.-OC81 ƒ 6,25 2 st.-ASZ17 ƒ 6,25 

PRUSLUST van le kwaliteit Halfgeleiders op aanvrage verkijgbaar j 
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elektuur 81 december 1969 9e jaargang no 11 

Het maandblad Elektuur verschijnt de eer¬ 
ste van elke maand, behalve in juli en au- SELEKTUUR 1219 
gustus, waarin één dubbelnummer ver¬ 
schijnt als speciale uitgave voor halfge- De laatste fusie 1225 
leiders. 

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

W. L. Leiner. 
Illustraties: J. Bolland, Haarlem. 

H. van Leeuwen. 
Vormgeving: R. Hamers. 
Advertenties: Harry P. Bruning. 
Abonnementen: Mevr. A. van Meyel. 

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

Administratie: 
Postbus 40 Geleen. 
Tel: 04402 - 2140 - 2149. 
Giro: 124.11.00 t. n. v. Elektuur, Geleen. 
PCR (België): 17.70.26. 
Bank: Algemene Bank Nederland, Geleen. 

Abonnementen: 
kunnen elke maand ingaan en lopen bij voor¬ 
keur synchroon met het kalenderjaar. Zij 
eindigen alleen na schriftelijke opzegging. 
Prijs ƒ 15,60 per jaar (inklusief 4% 
B.T.W.) 
Bfr 225,- voor België. Speciale tarieven 
voor kollektieve abonnementen (studiecen¬ 
tra, bedrijven, e.d.). 
Buitenland ƒ 17, 50 

Super Snob Social Contact Stereo System 1226 

Mikrogolven voor een prikkie S. Verhagen 1229 

Elektronische windrichtingsmeter A.v. Kempen 1230 

Rhythm Ace, elektronische drummer 1232 

Broodje BiPak op de broodplank deel 2 B. Kazemier 1238 

Kursus ontwerptechniek halfgeleiderschakelingen 
Deel 3 : Vervolg basisschakelingen en praktische toepassingen 1241 

Leugendetektor H. Vaasen 1250 

Kapaciteitsmeter 1252 

Getallenstelsel voor komputers 1253 

Optische elektronika deel 2 S. Verhagen 1256 

Power op-amp J. Bonthond 1262 

Industrienieuws 1263 

Info Boekbespreking 1267 

De in dit blad opgenomen schakelingen zijn 
uitsluitend bestemd voor huishoudelijk ge¬ 
bruik (Oktrooiwet). Het toepassen van scha¬ 
kelingen geschiedt buiten verantwoordelijk¬ 
heid van de uitgever. Overneming van ar¬ 
tikelen of delen daaruit is toegestaan, mits 
de bron wordt vermeld; de redaktie stelt 
in dat geval prijs op toezending van een 
present-eksemplaar 

Bij de foto op Het SSSCSS - systeem inspireerde onze fotograaf om kerst- 
het omslag 

• balonnen toe te passen al voor de hoofdtelefoons ( zie pag. 1226 ) 

\^tp©Diwpol^5i[p®(liwrel 
galvanisch bewerkt - gemonteerd met onderdelen 
voor proefprint 24 uur service 

VAREL WEIDESTR.6 ECHT POSTBUS 8 TEL. 04754-2094 
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indicatiebuizen 

Nieuw 
met cijfers: ZM 1180 
met symbolen: ZM 1181 
• minimale afmetingen 
• maximale symboolgrootte 

Hiervoor: 
Decoderings/stuurunit ZAB 51001 
BCD-decodering In 8-4-2-1-code 
• inbouwdiepte slechts 20 mm 

Componente 
van Siemens 

Wilt U nadere 
documentatie? 

Belt ü even 070-024041, 
Groep Componenten 

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

1208 
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Uiterst compact en licht in gewicht 
is de Philips PM 5770, 
een impulsgenerator om vlot mee 
weg te lopen. Ook aan de prijs hoeft 
— gezien het brede toepassingsge¬ 
bied — niet zwaar getild te worden. 
In wetenschappelijke en bedrijfs- 
laboratoria, op produktie- en 
service-afdelingen, bij overheids- 
en onderwijsinstellingen ... 
vrijwel overal is de PM 5770 
zijn plaats en zijn geld dubbel 
en dwars waard. Veelzijdig! 
Geschikt voor telecommunicatie 
en datatransmissie. 
Voor computer- en andere digitale 
technieken. Voor radar, televisie, 
kernfysica. Voor research op het 
gebied van onderdelen en 
geïntegreerde schakelingen. 
En voor nog talloze toepassingen 
meer. Zie wat Philips realiseerde 
in een precisie-instrument met 
ongeveer de helft van het gangbare 
formaat en gewicht: frequentie- 
gebied 1Hz .. . 100MHz, 
stijg/afvaltijden 4 ns ... 100/us, 
amplituden 30mV .. .10V, impuls¬ 
breedte/vertraging 5 ns ... lOOms, 
omkeerbare polariteit, 
externe triggering, single shot, 

gate input, sync output, dubbele 
impulsen, DC offset. .. 
Ziet u! Een instrument om even zeer 
aandachtig bij stil te staan. 
Uw impuls om meer informatie aan 
te vragen hoeft u niet te onder¬ 
drukken. Bel of schrijf naar: 

Philips Nederland n.v., 
Groep Laboratorium-lnstrumentatie, 
Eindhoven. 
Tel. 040-433333, toestel 82808. 

Philips impulsgeneratoren: 
het gehele impulsgebied nu met 
perfectie bestreken! 

PM 5711: bijzonder voordelig 
instrument voor algemeen gebruik; 
frequentiegebied 3Hz . . .3MHz. 
f. 1250.- (excl. O.B.) 

PM 5720-40: uiterst flexibel opbouw¬ 
systeem voor speciale toepassingen. 

PM 5770: compact apparaat 
van topklasse voor algemeen gebruik 
en een groot aantal speciale 
toepassingen; bijzonder aantrek¬ 
kelijke prijs. f. 4400.— (excl. O.B.) 
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tienteller met geheugen van discre¬ 
te componenten 

tienteller met geheugen met geïnte¬ 
greerd circuit 

tienteller van DC-lMHz 

Digitale Bouwstenen 
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Digitale Bouwstenen 
Deze bouwstenen zijn uitgevoerd met componenten van vooraanstaande fabrikanten en worden als onderdelenpakket incl. print, cijfer- 

buis en buisvoet geleverd. Deze bouwstenen lenen zich voor gebruik als o.a. 

■ TIJDENMETER 
■ FREQUENTIE ME TER 

■ SPANNINGSMETER 
■ WEERSTANDSMETER 
■ GEPROGRAMMEERDE TELLER 

■ SYNCHROONSTURING 

■ INTERVAL METER 
■ SLUITERTIJDENMETER 

■ ENZ. , ENZ. 

Hiertoe hebben wij in ons leveringsprogramma de volgende materialen opgenomen: 
Tienteller van DC-lMHz, incl. cijferbuis, geschikt voor 31 polige connectorset.ƒ 70,- 
Tienteller van DC-6MHz, incl. cijferbuis. Uitgevoerd met een elektronisch buffergeheugen, samengesteld uit discrete 

componenten. In dit geheugen is de telinformatie vast te leggen, terwijl in de voor de teller zelf gebruikte flip-flops een 

nieuwe informatie kan worden aangebracht. Deze teller is geschikt voor 31 polige connectorset.ƒ 85, - 
Tienteller van DC-10MHz, incl. cijferbuis. Uitgevoerd met een geïntegreerd buffergeheugen, waardoor het aantal sol- 

deerpunten en de montagetijd t.o.v. bovenstaande teller drastisch kon worden beperkt. Geschikt voor 31 polige connec¬ 

torset. ƒ 95,- 
Voedingsunit voor voeding van RTL, DTL en TTL geïntegreerde schakelingen. Deze voeding is uitgevoerd met een ope¬ 
rationele versterker en een professionele Amphenol potmeter en geschikt voor 31 polige connectorset.ƒ 50,- 

Voeding voor de nixiedrivers en sturing van de cijferbuizen. Deze voeding geeft een spanning van +33 Volt en +120Volt 

en is geschikt voor 31 polige connectorset.f 41,- 
Transformator voor bovenstaande voedingen ( 8 Volt 2A, 33 Volt 40mA en 130 Volt 20mA ).»..* • ..ƒ 13, - 
Kristaloscillator met 6 tiendelers. De oscillator is uitgevoerd met een 1MHz kristal met een eigen tolerantie van + 10Hz, 

welke desgewenst op Droitwich kan worden bijgeregeld. Op bestelling ook leverbaar met 100kHz kristal met nauwkeurig¬ 

heid van + 10Hz. Geschikt voor 31 polige connectorset.i.ƒ 190, - 
Kristaltijdeenheid met reseteenheid en resetcontrole voor frequentiemetingen. Deze tijdbasis heeft een tolerantie van 

+ 0, 01% ( meetfout lHz/10kHz. Geschikt voor toepassing bij tellers zónder buffergeheugen en voor 2 stuks 12 polige 

connectors...f 230, - 
Binnenkort verwacht: tijdbasis voor gebruik in combinatie met de tientellers met geïntegreerd buffergeheugen. Dit unit 

is geschikt voor zowel tijden als frequentie metingen en voorzien van een ingangsversterker, reseteenheid, resetcon¬ 

trole en doorgeefpuls voor geheugen. 

Ter completering van Uw digitale apparaat kunnen wij U ook de volgende materialen leveren: 

connectorset bestaande uit 31 polig print- en chassisdeel; per set. 

connector 12 polig met goudcontacten voor twee van bovenstaande units. 

cijferbuis ZM 1000 ( 0 - 9 met punt ). Rechtopstaande Noval printuitvoering. 

cijferbuis GN 4 P ( 0 - 9 met punt ). Frontaflezing. 

cijferbuis ZM 1021 ( Q, %, V, +, -, sinus, A). Frontaflezing. 
cijferbuis ZM 1024 ( ms, kc/s, ps, ns, MC/s en c/s ). Frontaflezing. 
Buisvoet voor voornoemde cijferbuizen ( behalve ZM 1000 ). 
Duimwielschakelaars, 1 moedercontact, 10 standen van 0-9. 

Frontplaat voor 2 duimwielschakelaars. 

Frontplaat voor 3 duimwielschakelaars. 
Frontplaat voor 4 duimwielschakelaars. . . .. 
Frontplaten voor andere aantallen duimwielschakelaars op aanvraag leverbaar. 

ƒ 15,- 
ƒ 7,60 

f 17,- 
ƒ 17,50 

f 25,- 
ƒ 27,- 
ƒ 2,50 

f 17,75 

.ƒ 2,35 

.ƒ 2,60 

.ƒ 3,05 

MC 717 P Quad 2-input gate, RTL. 
MC 718 P Dual 3-input gate, RTL. 
MC 719 P Quad 4-input gate, RTL. 
MC 767 P Quad Latch, RTL; dit IC is te gebruiken als buf¬ 

fer geheigen. 
MC770 P Decade up counter, RTL. 
MC 780 P BCD/de cimal decoder, RTL. 
MC 788 P Dual buffer, RTL. 
MC 789 P Hex in ver ter, RTL. 
MC 790 P Dual JK flip-flop, RTL. 
MC 792 P Triple 3-input gate, RTL. 
/uL 914 Dual 2-input gate, RTL. 
juL 923 JK flip-flop, RTL. 
SN 7041N BCD/decimal decoder/ nixiedriver, TTL. 
SN 7075N Quad Latch, TTL; te gebruiken als buffergeheugen 
SN 7090N Decade op counter, TTL. 

ƒ 8,10 

ƒ 7,00 

ƒ 8,10 

.ƒ28,- 

ƒ 28,- 

ƒ 28,- 
ƒ 8,50 

ƒ 8,10 

ƒ 7,50 
ƒ 28,- 

ƒ 28,- 

•ƒ 28,- 
Met de SN7041N, SN7075N, SN7090N en een cijferbuis is een volledig ge¬ 

ïntegreerde tienteller met buffergeheugen samen te stellen. Bij aankoop 

van alle drie SN-IC' s in één keer betaalt U slechts.ƒ 70, - 

Voor bovenstaande materialen kunnen wij U ook experimenteerprints, 

IC-voeten, vulstukjes, enz., enz. leveren. Onze technici zullen U hier¬ 

over gaarne meer informeren. 

Voor uitgebreide technische gegevens van bovenstaande tellers en IC' s wij¬ 
zen wij U op onze technische documentatie 1969, waarin deze produkten als¬ 

mede vele andere materialen uit ons uitgebreide leveringsprogramma zijn 
beschreven. U ontvangt deze documentatie na overmaking van ƒ 10,40 op 

onze girorekening 295550 t.n. v. Van Dam Elektronica, Rotterdam onder ver¬ 

melding van "abonnement TD 1969'" . 

voin okxm 
ELEKTRONICA 

Rotterdam-noord Amsterdam 
Snellemansstraat 10-11 Reguliersgracht 105 
bij Zwaanshals bij Frederiksplein 

Tel. 010-240812-243497 Tfel. 020-248967 

Adm. 010-245516 

Giro: 295550 
Postorders en correspondentie: Postbus 3149 te Rotterdam noord. 
Alle prijzen zijn incl. B.T.W. Verzendkosten en -risico voor re¬ 

kening van de koper. 
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SILICIUM 
BRUGGELIJKRICHTERS 

roelofs hoofdtelefoons 
toonaangevend in kwaliteit en prijs 

NIFII1A/V Nu in luxe uitvoering, kleur wit, 
■ zonder prijsverhoging: 

Model ODH-02S, stereo, 
4 - 16 Q, 30 - 15.000 Hz . /27,50 

Sper- Piek- 
Type spanning « spanning Stroom 

in V in V in A 

CSK B 80 C 400 125 400 0.4 
CSK B 250 C 4 00 370 800 0.4 
CSK B 500 C 400 750 1250 0,4 

BSK B 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 

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

CSK B 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 

SEMIKRDN 
FABRIEK VAN 

GELIJKRICHTERELEMENTEN N.V. 

Zaandam Weerpad 5 

Telefoon 0 2980-6 6171 

Postbus 124 

Telex 13095 

Model ODH-02VS, 
stereo met volumeregelaars, 
4-16 Q, 20 - 15.000 Hz .... / 37,5( 

Model OBH-001, 
hoofdteicfoon met microfoon ƒ 51,5C 

> levering via de handel • prijzen incl. BTW • 

roelofs radio n.v. 
Mathenesserlaan 391 

ROTTERDAM-6 - TEL. 010 - 25 95 10" 
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WR ^cMco- mr 
I ELECTRONICS 

King Size informatie (150 pagina s) over het gehele 
Rodelco programma. 
Dwars door de electronica van nu. 
Van connectors tot hoogspanningsvoedingen. 
En van miniatuur schakelaars tot geïntegreerde 
weerstanddecaden. 
Van alles over 21 fabrikaten. 

Als u f 3.50 stort op onze girorekening 1539777 met vermelding ,,Catalogus 1970” zenden wij u de 
catalogus franco thuis. 
Voor industrie en laboratoria is op aanvraag gratis een exemplaar beschikbaar, indien zij niet 
reeds automatisch via onze mailing list onze catalogus hebben ontvangen. 

Postbus 1030 Den Haag 
Tel. (070) 65 39 55* Telex 32506 

GESPECIALISEERD BETROUWBARE ELECTRONISCHE COMPONENTEN 

DE 1970 COMPONENTEN CATALOGUS 
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Nr. afm. (cm) frekw. (Hz. ) 
verm. 
(W) 

Imp. 

(P) 

aantal 
speakers merk/type prijs 

907.30 42x21x12 60-18000 5 29.= 
907.15 23x16x13 70-16000 8 Teleton SA 1003 32.50 
907.21 32x20x16 60-18000 4 42.50 
907.32 26x22x15 50-15000 15 4 Minimax D 131 E. 65.= 
907.43 19x27x19 60-16000 4 Aristona 5962 65.= 
907.07 50x30x20 60-16000 7 75.= 
907.09 32x20x16 60-20000 5 75.= 
907.37 31x20x16 50-20000 7 75.= 
907.38 25x35x19 50-16000 8 Aristona 5975 85.= 
907.48 H 21, 019 75-12000 10 4 Aristona bolstraler DX 041 92.50 
907.17 25x23x11 65-15000 15 5 i Svenska 1003 99.= 
907.41 43x28x20 50-18000 mSm 8 Duet 118.= 
907.01 54x28x27 45-18000 BI 7 Combo 2 120.= 
907.24 27x19x17 50-18000 IBS 5 Svenska 1007 149.= 
907.47 38x28x21 40-20000 30 8 1 Aristona SA 5976 165.= 
907.40 54x28x27 45-20000 15 8 3 Combo 3 178.= 
907.00 36x25x22 65-17000 15 7 2 Wharfedale "Denton" 185.= 
907.44 29x18x16 45-17000 7 2 Richard Allen "Minette" 187.= 
907.45 51x30x23 40-17000 7 2 Richard Allen "Chaconne" 199. 50 
907.33 47x28x22 42-18000 15 5 2 Svenska SS 1017 219.= 
907.46 64x39x30 30-17000 15 7 3 Richard Allen 'Pavane" 368.= 

Indien U zelf een door U gekozen 
luidspreker wilt inbouwen dan kunnen 
wij U onderstaande professioneel af¬ 
gewerkte luidsprekerkasten aanbeve¬ 
len. 

Nr. 
hout¬ 
soort afm. (cm) prijs 

907.20 
907.39 
907.06 
907.04 
907.03 

teak 
noten 
teak 
noten 
teak 

30x20x15 
40x25x25 
50x30x20 
50x30x20 
60x40x30 

29. 50 
42.50 
55.= 
60.= 

117.50 AMSTERDAM 
vijzelstraat 



Er bestaat tot op heden geen algemeen aanvaarde 
schrijfwijze voor de faktor "geluidsweergavekwali- 
teit". De enige manier om werkelijk te kunnen 
vergelijken, is eens te komen luisteren in een van 
onze winkels. 

, I 
- 7&Ï 

1 —.i 

""".“ A 
- r"i»T •*'■ -" fc2£éS#^M>i<i3i 

•*< trël^>'>vy- >jy#wiir l 

• f 

In de ''Hi-Fi" afdelingen van onze winkels te Utrecht en Haarlem vindt U bovendien de volgende luid 
sprekerkombinaties van professionele kwaliteit demonstratieklaar opgesteld staan in speciale Hi-Fi 
luisterruimte. Een geavanceerd schakelsysteem stelt U in staat a la minute vergelijkingen te maken 
tussen de gehele kollektie. 

Celestion "Ditton 10" 
"The Fisher" XP 55 Btm 
Wharfedale "Melton" 
Sony "SS 2800" 
Wharfedale "Dovedale" 
Goodmans "Magnum K" 
Wharfedale "Rosedale" 
B & O "Beovox 5000" 
"The Fisher" XP 7 
B & W, DM 3 
B & W, P 2 

Nr. j afm. (cm) frekw. (Hz. ) verm. 
(W) 

Imp. 

(0) 

907.29 32x17x20 35-15000 10 15 
907.14 51x26x20 37-20000 30 8 
907.27 53x33x26 40-18000 20 7 
907.22 59x25x22 40-20000 20 8 
907.26 61x36x30 35-20000 35 7 
907.19 61x38x29 30-20000 25 7 
907.36 60x54x32 30-20000 25 7 
907.05 73x33x47 30-20000 30 4 
907.13 63x36x31 30-20000 60 8 
907.34 73x40x30 40-25000 10 8 
907.35 132x38x41 30-50000 15 8 

Naast deze sortering luidsprekerkasten hebben wij een 
enorme kollektie losse luidsprekers tegen aantrekke¬ 
lijke prijzen. Bij aankoopvanFl. 75.= aan deze luid¬ 
sprekers ontvangt U van ons gratis het Philips boekje: 
Luidsprekers en hun behuizingen voor zelfbouw. 

postorder 
afdeling 

(020) 
K46AA 

DEN HAAG 
wagenstraat 

ROTTERDAM 
hoogstraat 

UTRECHT 
viestraat 

HAARLEM 
grote houtstraat 

Kontakl 



dyivato 

3tewsp?: 

Laatu volledig inlichten over het interessante leverings¬ 
programma. Vraag omgaand nader documentatiemate¬ 
riaal of vertegenwoordigersbezoek aan: 

N;V. Acoustical Handel Mij. 
Koninginneweg 54 KORTENHOEF. 

Dynaco 
geeft de techniek 

de ruimte! 

Zo luidde de opdracht: ontwerp voor een betaalbare 
prijs geluidsinstallaties met’hoge kwalitatieve eigen¬ 
schappen, geschikt voor professionele doeleinden. De 
nieuwe serie Dynaco brengt het resultaat: inderdaad 
een hoge graad van technische perfectie. Aan de tech¬ 
niek is alle ruimte gegeven. De vormgeving is doeltref¬ 
fend, extravagante effecten in de geluidsweergave zijn 
vermeden, alle Dynaco componenten tonen een natuur¬ 
lijke helderheid, waarbij individuele stemmen en instru¬ 
menten zich duidelijk onderscheiden. Geen wonder dat 
de DYNACO-serie als beste te voorschijn kwam bij het 
Amerikaanse Consumer Report over Hi-Fi-apparatuur. 
En... Dynaco is ook leverbaar als zelfbouw-set. Het 
geeft ruime besparingen: van f 100,- tot ruimt 464,-. 
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selektuur 

Temperatuurmeting met licht 

Een ingenieuze metode om temperaturen te meten zon¬ 
der dat er draadverbindingen naar het te meten objekt 
aanwezig zijn werd ontwikkeld door de onderzoekers 
dr. R. F. Pearson en R. W. Cooper (Mullard Research 

Laboratories). 
Het principe berust op het Faraday-effekt: een door¬ 
zichtig lichaam dat zich in een magnetisch veld bevindt, 
beïnvloedt het polarisatievlak van gepolariseerd licht dat 
er doorheen gaat. Dit effekt is eveneens afhankelijk van 
de temperatuur. Eénkristallen van vele materialen be¬ 
zitten deze temperatuur afhankelijke eigenschap. Een 
ervan is bizonder gevoelig voor temperatuurvariaties, nl. 
„terbium iron garnet” (TbIG). Dit materiaal laat alleen 
infrarood licht door met een golflengte tussen 1,1 en 

4,5 \im. 
In een konstruktie zoals in het Mullard Laboratorium 
is toegepast, wordt een plaat TbIG aan een permanente 
magneet bevestigd met daartussen een reflekterende laag. 
Het geheel wordt gemonteerd op het te meten lichaam. 
M.b.v. een laser wordt er gepolariseerd infrarood licht 
op de TbIG-plaat gestraald, dat wordt gereflekteerd naar 
een ontvangstinrichting. De polarisatie van de gereflek- 
teerde bundel is afhankelijk van de temperatuur van de 
plaat en dus ook van het te meten lichaam. M.b.v. licht¬ 
gevoelige elementen en elektronische circuits kan de 
polarisatie worden gemeten en de bijbehorende tempera¬ 

tuur worden bepaald. 
Deze metode kan worden gebruikt om temperaturen te 
meten van bewegende machine-delen of bijvoorbeeld van 
hoogspanningskabels waar draadverbindingen uit de boze 

zijn. 
(London Press Service). 

Satelliet naar Mercurius 

In 1975 zal in het kader van de Europese organisatie 
voor ruimte onderzoek (ESRO) een onbemande satelliet 
in een baan rond Mercurius worden gebracht. Hiermee 
zal West-Europa de eerste zijn die de dichtst bij de zon 
liggende planeet zal bereiken. De W.-Duitse Messer- 
schmidt-Boelkow-Blohm groep maakt een studie van dit 
projekt. De satelliet met een gewicht van ca. 450 kg 
zal een televisie-systeem bevatten waarmee het mogelijk 
is om details ter grootte van 300 m diameter waar te 
nemen vanaf een hoogte van 5 km. De beeldinformatie 
wordt met een snelheid van 2000 bits per sekonde over 
een afstand van 140 miljoen km naar de aarde gezonden. 

Een afgesmolten neutronenbuis van 
groot vermogen 

Door het toepassen van een zelfladend target en een 
speciale waterstofdrukregelaar is men er in het Philips 
Natuurkundig Laboratorium in Eindhoven in geslaagd 
een afgesmolten neutronenbuis te konstrueren met een 
aanzienlijk verhoogde output en levensduur. De zeer 
kompakte buis is in het bijzonder geschikt voor diverse 
industriële toepassingen zoals het testen van materialen 
en constructies door middel van aktiveringsanalyse en 
neutronenradiografie. 
Een afgesmolten neutronenbuis heeft het voordeel dat 
hij niet aan een pompinstallatie is verbonden zoals kon- 
ventionele neutronengeneratoren en dus gemakkelijker 
verplaatsbaar en hanteerbaar is. Tot dusver had hij echter 
het bezwaar dat in veel gevallen de neutronen-output en 
de bruikbare levensduur ervan te gering waren. 
In zo’n afgesmolten buis worden zware waterstof-(deu- 
terium-) ionen versneld en treffen met hoge energie een 
met tritium doordrenkt schijfje (een „schietschijfje”, 
meestal target genoemd). Tritium is het nog zwaardere 
waterstofisotoop met atoomgewicht 3 . In het target 
worden dan neutronen gegenereerd door een kernreaktie, 
waarbij de projektielen, de deuteriumkernen, zich ver¬ 
binden met tritiumkernen tot helium. 
In de nieuwe buis is het target van een „zelfladende 
type”. Het kenmerk hiervan is dat gelijke delen tritium 
en deuterium in een dun titaanlaagje worden geschoten, 
een laagje dat alle soorten waterstof zeer effektief ab¬ 
sorbeert en vasthoudt. Een probleem bij dergelijke tar¬ 
gets is er voor te zorgen dat de graad van verzadiging 
met waterstof konstant blijft gedurende de gehele levens¬ 
duur van de buis, zodat er geen achteruitgang van de 
neutronenopbrengst ten gevolge van uitputting plaats 
vindt. In de nieuwe buis is dit in hoge mate gelukt door 
toepassing van het genoemde zelfladende target en van 
een speciale, in de buis ingebouwde, waterstofdruk¬ 
regelaar. 

Radio Twenthe 30 jaar 

Op 21 december a.s. bestaat Radio Twenthe 30 jaar. De 
heer Stegehuis begon op 21 december 1939 met een klein 
radioreparatiebedrijfje en ging enige tijd later over tot 
de verhuur van versterkers. Spoedig kwam ook de onder¬ 
delenhandel erbij, die eerst bestond uit dumpartikelen en 
later (zoals nu ook nog) uit overtollige fabrieksvoorraden. 
De omzet had in die tijd dusdanige afmetingen aange¬ 
nomen, dat 4 jaar geleden een nieuw pand moest worden 
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ELEKTRONENBUIZEN 
HALFGELEIDERS 

BEELDBUIZEN 

Voor alle zekerheid 
in elektronica 

Kenmerkend voor Pope elektronenbuizen, 
halfgeleiders en beeldbuizen is de constante 
kwaliteit, de functionele toepassing, 
de ruime keus, de geweldige service. 

Radoma N.V. - Amsterdam - Tel. (020) 50161 

SILCOTRONSTURING 

Een continu regelbaar toerental 

is vaak een vereiste. 

Dit kan op eenvoudige wijze 

verkregen worden 

met behulp van de 

N.V. ELECTROTECHNISCHE MIJ. GEBR. VAN SWAAY 

’s-GRAVENHAGE - TELEFOON (070) 632950 

POSTBUS 249 - S T A D H O U D E R S L A AN 16-18 

CO-3B 

VAN SWAAY 
E O R O : C N K 

Regelbereik: 1 :100 (50-5000 omw./min.) 

Vermogen van 0.25, 0.5,1 en 1,5 pk. 

Keuze uit diverse motoren. 

Aansluitspanning 220V - 50/60 Hz. 

I (C'DiTl'lfiS'y^ £5 WP 

ZÜRICH 

reedrelais 
miniatuur reedrelais en 

vermogenreedrelais van buhman 
bieden verrassende mogelijkheden, 

tot maximaal 3 omschakelkontakten. 
klein van formaat, groot van prestatie 

uitgebreide dokumentatie beschikbaar 

elauma nu 
polluxstraatlO den haag 
tel 070 837500 telex 31783 
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betrokken, waarin ook voldoende plaats was voor de 
reusachtige postorderafdeling. Al die tijd heeft mevr. 
Stegehuis haar echtgenoot met raad en daad terzijde 

gestaan. 
Zonder twijfel heeft Radio Twenthe in niet onbelangrijke 
mate bijgedragen tot de prijsvorming in Nederland, 
omdat zijn prijzen tegenwoordig richtsnoer zijn voor de 
prijzen van andere detaillisten en groothandelaren. De 

politiek van dumpartikelen en overtollige voorraad is 
thans aangevuld met produkten uit de regulaire handel, 
waarbij het aantal dat Stegehuis inkoopt bepalend is 
voor de detailprijs. Elke fabrikant heeft namelijk een 
1-, 10-, 100- en 1000-stuksprijs. Stegehuis kocht vaak 
1000 stuks, zodat de mogelijkheid werd geopend om zeer 
lage prijzen aan te bieden. Een royale vorm van adver¬ 
teren kompleteerde deze verkooppolitiek. We wensen de 
heer Stegehuis geluk met zijn jubileum en hopen dat zijn 
„supermarkt” voor elektronika nog vele jaren ten dienste 
van amateur en klein industrie zal staan. 

Schuimende brandstofcellen 

De stroomsterkte, die een eenvoudige waterstof-zuurstof- 
brandstofcel levert, kan vijftigmaal zo groot worden ge¬ 
maakt door het vloeibare elektroliet in de cel in 
schuimende toestand te brengen. Dit blijkt uit onder¬ 
zoekingen die aan de Chemical Engineering Laboratories 
van de universiteit van Pennsylvania uitgevoerd zijn door 
Dr. L. Nanis. De werking van dergelijke zuurstof-water- 
stofcellen berust op elektrodereakties. Aan de platina- 
anode van de cel wordt waterstof geöksideerd, een proces 
waarbij elektronen vrijkomen die worden afgegeven aan 

een uitwendig circuit. Deze elektronen bereiken via dit 
uitwendige circuit de katode. Aan de katode wordt zuur¬ 
stof door opname van deze elektronen gereduceerd. 
Afhankelijk van de aard van het in de cel aanwezige 
elektroliet komt aan de katode of aan de anode water 
vrij. De beperkende faktoren in de beschreven proces¬ 
sen zijn: de snelheid waarmee de gassen door het elektro¬ 
liet naar de elektroden kunnen worden gevoerd en de 
snelheid waarmee het water uit de cel kan worden afge¬ 
voerd. 
De werking van het schuim zorgt voor een snelle uit¬ 
wisseling van gassen en dampen tussen het vloeibare 
elektroliet en het elektrode-oppervlak. Het snel ontstaan 
en weer verdwijnen van de schuimbellen maakt dit ver¬ 
schijnsel mogelijk. De vliezen die de schuimbellen om¬ 

geven worden snel met waterstof verzadigd. Deze bellen 
zullen als ze de elektrode raken uiteenspatten. Hierdoor 
wordt de elektrode voortdurend voorzien van verse, met 
waterstof verzadigde oplossing. De geproduceerde water¬ 
damp wordt door het waterstof snel van het elektrode- 
oppervlak verdreven. 

Komputer-konversatie 

Diegenen die de film „Odyssee 2001” hebben gezien, 
herinneren zich nog wel de niet al te vriendelijke, spre¬ 
kende komputer Hal 9000. Bij Culler-Harrison Co. in 
Santa Barbara, Californië, is een eender „spreekappa- 
raat” ontwikkeld onder de naam Hal 1. 
Op dit gebied zijn al een aantal pogingen ondernomen 
die gebaseerd waren op Fourier-analyse en trigonometrie. 
De op deze manier ontstane stemmen klinken blikkerig, 
dus niet echt. 
Glen J. Culler, mede-oprichter van Culler-Harrison, heeft 
een andere metode uitgedacht, uitgaande van differen¬ 
tiële korrektie, die volgens zijn zeggen een juister aan¬ 
zien geeft aan de resulterende golfvorm. Het apparaat 
kan, gekoppeld aan een komputer, elke gewenste stem, 
intonatie en spreekstijl (re-)produceren. De vokabulair 
is onbegrensd en er is een kerngeheugen voor 4000 
woorden aanwezig. 
De afmetingen bedragen 60 X 90 X 30 cm. De prijs zal 
inklusief geheugen ongeveer $ 40.000 bedragen. 

Bij de foto: 
De bovenste golfvorm (initial) toont het van 600 tot 
1800 Hz lopende middengebied van de stem. Midden 
en onder: na twee maal differentiële korrektie. 

Geïntegreerde intraveneuze 

drukopnemer 

Door toepassing van de mikrovonkverspaningstechniek 
is men in het Philips Natuurkundig Laboratorium te 
Eindhoven er in geslaagd zeer kleine en stabiel 'wer¬ 
kende silicium-drukopnemers te konstrueren. De gevoe¬ 
ligheid ervan is groter dan van de tot dusver gangbare 
opnemers en de afmetingen zijn zo klein, dat zij gemak- 
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VALKENBERG 
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 

AMSTELVEEN - Amsterdamseweg 448 
Telefoon (02964) 3 24 70, toestel 5 * 's Maandags geopend vanaf 13.00 uur 

NIEUW 
Naast ons programma Radio- en TV-buizen tegen de normaal geldende prijzen kunnen wij nu eveneens 
Radio- en TV-buizen tegen EXTRA LAGE PRIJZEN aanbieden. 
Deze buizen zijn fabrieksnieuw en worden geleverd met VOLLE GARANTIE. 

DY 86 J 3, 95 ECL86 ƒ 3,95 EZ80 ƒ 1,90 PCL84 ƒ 3,75 
DY87 ƒ 2,95 EF80 ƒ 2,35 EZ81 ƒ 2,30 PCL85 ƒ 3,95 
EABC80 ƒ 2,95 

ƒ 4,75 

EF86 ƒ 3,25 

ƒ 2,50 

PC86 ƒ 5,- 
ƒ 5,- 

PCL86 ƒ 3,95 
ƒ 5,10 EAF42 EF89 PC88 PL36 

ECC82 ƒ 2,50 EF183 ƒ 2,50 PC900 ƒ 4,50 PL81 ƒ 3,95 MEDEDELING 

ECC83 ƒ 2,50 EF184 ƒ 2,95 PCF80 ƒ3,- PL84 ƒ 2,90 Tot onze spijt moeten wij U mededelen dat de 

ECC85 ƒ 2,95 EL84 ƒ 2,25 PCF86 ƒ 4,95 PL504 ƒ 6,80 transistoren VN101 en VP102 uitverkocht zijn, 

ECH81 ƒ 2,60 EL86 ƒ 3,50 PCF200 ƒ 3,75 PY81 ƒ 2,60 derhalve wordt U vriendelijk verzocht geen geld 

ECH83 ƒ 3,95 EL95 ƒ 3,25 PCF801 ƒ 4,25 PY88 ƒ 3,50 meer over te maken. Dank voor Uw medewerking. 

ECH84 ƒ 2,95 
ƒ 2,95 

EM80 
r» Tv/ro/l 

ƒ 3,25 
ƒ 3,35 

PCF802 
T>r* T Q9 

ƒ 4,75 
X o A CZ 

UCH81 
ttot Ö9 

ƒ 3,25 
-Po 7c E CL82 tj Mo4 Jr 7 o,45 U L/ J_J Ö2w 

UL84 
J 3, 75 
ƒ 3,50 

paneelmeters 

( draaispoelmeters ) 

Afmetingen in mm 
TYPE ABCDE FGHJKL 
MR3A 78 86 30 65 13 26 43 39 32 64 37 
MR25A60 60 28 52 12 25 40 35 24 48 24 
MR15A44 44 23 38 8 19 31 32 16 32 22 

MR3A 10V= ƒ 19, 50 MR25A 10V= ƒ 16,35 MR15A 10V= ƒ 12,70 
MR3A 15V= ƒ 19,50 MR25A 15V- f 16,35 MR15A 15V= ƒ 12,70 
MR3A 20V= ƒ 19,50 MR25A 20V= ƒ 16,35 MR15A 20V= ƒ 12,70 
MR3A 30V= ƒ 19,50 MR25A 30V= ƒ 16,35 MR15A 30V= ƒ 12,70 
MR3A 40V= ƒ 19,50 MR25A 40V= ƒ 16,35 MR15A 40V= ƒ 12,70 
MR3A 50V= ƒ 19,50 MRf25A 50V= ƒ 16,35 MR15A 50V= ƒ 12,70 
MR3A 100V= ƒ 19,50 MR25A 100V= ƒ 16,35 MR15A 100V= ƒ 12,70 
MR3A 150V= ƒ 19,50 MR25A 150V= ƒ16,35 MR15A 150V- ƒ 12,70 
MR3A 300V= ƒ 19,50 MR25A 300V= ƒ 16,35 MR15A 300V= ƒ 12,70 
MR3A 50uA= ƒ 24,20 MR25A 50juA= ƒ 22,20 MR15A 50uA= ƒ 19,- 
MR3A 100uA= ƒ 23,20 MR25A 100mA= ƒ 21,10 MR15A 100uA= ƒ 18,- 
MR3A 500uA= ƒ 21,65 MR25A 500/uA: ƒ 18,50 MR15A 500uA= ƒ 13,75 
MR3A 50-0-50uA= ƒ 23,20 MR25A 50-0-50uA= ƒ 21,10 MR15A 50-0-50uA= ƒ 18,- 
MR3A 100-0-100niA= ƒ 22,20 MR25A 100-0-100|uA= = ƒ 19,50 MR15A 100-0-100jiiA= ƒ 16,35 
MR3A lmA= ƒ 19, 50 MR25A lmA= ƒ 16,35 MR15A lmA= ƒ 12,70 
MR3A 10mA= ƒ 19,50 MR25A 10mA= ƒ 16,35 MR15A 10mA= ƒ 12,70 
MR3A 50mA= ƒ 19,50 MR25A 50mA= ƒ 16,35 MR15A 50mA= ƒ 12,70 
MR3A 100mA= ƒ 19,50 MR25A 100mA= ƒ 16,35 MR15A 100mA= ƒ 12,70 
MR3A 500mA= ƒ 19,50 MR25A 500mA= ƒ 16,35 MR15A 500mA= ƒ 12,70 
MR3A 1A= ƒ 20,10 MR25A 1A= ƒ 17,40 MR15A 1A= ƒ 12,70 
MR3A 5A= ƒ 20,10 MR25A 5A= ƒ 17,40 MR15A 5A= ƒ 12,70 
MR3A 10A= ƒ 25,80 MR25A 10A= ƒ 17,40 MR15A 10A= ƒ 12,70 

CEM Centrifugaal Motorpomp PI0 
Spanning: 220 V~ - 85 W - 50 Hz 

Manomefrische opvoerhoogfe 2 meter. 

Capaciteit in L/min.: 41 Ltr. 

TOEPASSINGEN: 

o.a. Fontein, Aquaria, Caravan, kelders leegpompen 

en wasmachines. ƒ 25,- 
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kelijk in de aderen van het menselijk lichaam kunnen 
worden geschoven. Dit betekent een mogelijke verbete¬ 

ring bij hartonderzoek en dergelijke. 
De weerstand van half geleidende silicium-elementjes 
is drukgevoelig en hiervan wordt gebruik gemaakt in 
verschillende bekende soorten drukopnemers. Vaak wor¬ 
den dan vier silicium-weerstanden aangebracht in een 
dun silicium membraan en als geïntegreerd circuit elek¬ 
trisch onderling verbonden tot een zgn. brug van Wheat- 

stone. 
Ir. A. C. M. Gieles van genoemd laboratorium wist door 
toepassing van een eveneens in dit laboratorium uitge¬ 
werkte mikrovonkverspaningstechniek *) de konstruktie 
van dergelijke geïntegreerde drukopnemers aanzienlijk te 
verbeteren: de nieuwe drukopnemers hebben een dunner 
membraan (wat de gevoeligheid vergroot), kleinere 
dwarsafmetingen en ze zijn mechanisch en elektrisch 

bijzonder stabiel. 
Bij de nieuwe techniek gaat men uit van een sterk ge¬ 
leidende monokristallijne plak van n-type silicium als 
substraat waarop een boogohmige laag van 5 a 10 pm 
dik epitaksiaal is aangebracht (dat wil zeggen zodanig 
dat de opgebrachte laag dezelfde kristaloriëntatie heeft 
als de ondergrond). In deze plak worden simultaan door 
middel van mikrovonkverspaning aan de substraatzijde 
een groot aantal cilindrische uithollingen van kleine 
diameter (ca. 1 mm) aangebracht, waarvan de vlakke 
bodem bijna samenvalt met de grens van de dunne epi- 
taksiale laag. Iedere „boring” levert uiteindelijk een kom- 
plete drukopnemer. Door elektrochemisch etsen wordt 
het restant van het substraat van de bodem weggeëtst, 
zodat de epitaksiale laag aan beide zijden een vrij opper¬ 
vlak heeft en als een membraan gespannen is over een 
stevige cilinderwand van het substraat-silicium (zie 

fig. 1). 

1 

a) 

b) 

Figuurl 

Vervaardiging van het dunne siliciummembraan voor de 

drukopnemer: 

a. boren van een cilindrisch gat met vlakke bodem met 

behulp van de vonkelektrode 1; 

2. silicium substraat; 

3. dunne, hoogohmige epitaksiale laag; 

b. de bodem van het gat is verder elektrochemisch uit- 

geëtst tot op de epitaksiale laag 3. 

*) Bij mikrovonkverspaning worden van het werkstuk 

kleinere hoeveelheden materiaal met zeer grote nauw¬ 

keurigheid verwijderd door het trekken van vonken tus¬ 

sen een elektrode van een bepaalde vorm en het werk¬ 

stuk. Deze techniek is bijzonder geschikt voor het be¬ 

werken van harde en brosse materialen. 

Doordat de gehele konstruktie uit silicium bestaat, is 
het geheel zeer robuust en vertoont het vrijwel geen ver¬ 
loop tengevolge van ongelijkmatige uitzetting bij tem¬ 
peratuurschommelingen. De drukgevoeligheid is overi¬ 
gens nog afhankelijk van de oriëntatie der kristalassen in 
het monokristallijne membraan. Twee uitvoeringsvormen, 
in figuur 2a en 2b aangeduid met de kristallografische 

Figuur 2 

Konfiguraties van de bruggen van Wheatstone met toe¬ 

voer elektroden: 

a. het (111) vlak ligt in het membraan: hoge gevoe¬ 

ligheid; 

b. het (110) vlak ligt in het membraan: geringe tem¬ 

peratuurafhankelijkheid. 

symbolen (111 en 110), die de oriëntatie in het vlak van 
het membraan weergeven, hebben ieder hun specifieke 
voordelen, nl. een zeer hoge gevoeligheid, respektievelijk 
een zeer geringe temperatuurafhankelijkheid. In de fi¬ 
guur is tegelijkertijd de konfiguratie van de brug van 
Wheatstone aangegeven. Ieder membraantje is voorzien 
van 2 van dergelijke brugschakelingen, waarvan men er 
één kan uitkiezen voor gebruik. 
Door geschikte keuze van de dikte van de epitaksiale 
laag en van de diameter van de boring kan men het 
werkgebied en de gevoeligheid van de drukopnemers 
binnen wijde grenzen variëren. Als voorbeeld kan wor¬ 
den genoemd een opnemer met een membraandiameter 
van 1 mm, dikte 10 pm. Bij een druk van 300 mm kwik- 
druk was de output 20 mV per volt voedingsspanning 
op de brug. De reproduceerbaarheid van het vervaar- 
digingsprocedé is groot: over één plak, waaruit verschei¬ 
dene honderden opnemers werden gemaakt, varieerde 
de gevoeligheid minder dan 5%. Bij variatie van de om¬ 
gevingstemperatuur verloopt het nulpunt van zo’n op¬ 
nemer slechts 0,02% per graad C. De opnemer door¬ 
staat een overbelasting van een faktor 10 zonder enige 
schade. 
Behalve voor de reeds genoemde medische toepassingen 
kan de nieuwe techniek ook van nut zijn voor het ver¬ 
vaardigen van andere soorten opnemers, eveneens ge¬ 
baseerd op silicium, waarmee men in plaats van een 
druk, een versnelling kan maken. 
Van de beschreven opnemers zijn voorshands slechts 
prototypen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek 
vervaardigd: zij zijn niet kommercieel verkrijgbaar. 
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Meer moderne transistortechniek 

mm mm*. 
mam A 

voor minder 
geld in de: 

Philips 
PM3231 
PM3221 m/vertragingslijn: PM 3230:10MHz-20mV/div. 

10 MHz-10mV/cm. 2 MHz- 2mV/div. 

In steeds meer laboratoria ziet men 
de Philips H.F.-dubbelstraal- 
oscilloscoop PM 3231. Vanwaar die 
opmerkelijke bekendheid? 
Omdat het hier een zeer opmerkelijk 
apparaat betreft, waarin de nieuwste 
transistortechnieken werden 
toegepast. Zo is b.v. correctie 
van de gelijkspanningsbalans vrijwel 
overbodig, dank zij de toepassing 
van veldeffecttransistors 
en de uitstekende driftcompensatie 
van de versterkers. Maar ook 
de zeer stabiele automatische 
triggering over de gehele 
bandbreedte, de hoge gevoeligheid, 
het zeer brede toepassingsgebied en 
de plezierige bediening maken deze 

oscilloscoop tot een graag geziene 
(en vaak gehanteerde) verschijning. 
Kortom: de PM 3231 
biedt veel voor uw geld. 
Heel veel voor f2375,- (excl. O.B.). 
Nu nog onmiddellijk leverbaar. 
U wilt meer informatie? 

Een demonstratie? Bel of schrijf naar: 

Philips Nederland n.v. 
Groep Laboratorium-lndustrie, 
Eindhoven. 
Telefoon: 040-433333, toestel 82808 
[ïïïïi^l LABORATORIUM-INSTRUMENTATIE PM 3200: 10 MHz- 2mV/div. 
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elektuur 
redaktie: Bob W. v.d. Horst 

december 1969 

De laatste fusie 

Stel dat in 1982 een fusie tot stand komt enerzijds tussen 
de N.V. Philips en de N.V. AKU en daarnaast tussen 
Albert Heijn en Koninklijke Zout-Organon. 
Intussen hebben vóór dat tijdstip deze vier bedrijven al 
verschillende kartonfabrieken, tijdschriften, wasmiddel- 
fabrikatiën, meelverwerkende fabrieken etc. gekocht. 
De daarna plaatsvindende fusie tussen Philips-AKU en 
Albert Heijn-Organon kan dan als laatste fusie worden 
beschouwd omdat er in Nederland geen zelfstandige be¬ 
drijven meer bestaan. 
Een fantastische fusie zal men zeggen, maar het is slechts 
nodig om de ekonomische pagina’s van een dagblad te 
bezien om te beseffen, dat er ongeveer één fusie per 
dag tot stand komt. In de praktijk komt dit neer op 
minstens 200 fusies per jaar. (Dit is een reëel getal!) 
Het aantal bedrijven van middelmatige of grote impor¬ 
tantie in Nederland is ongeveer 1000; in die duizend 
bedrijven werkt het grootste deel van de Nederlandse 
bevolking. 
Zelfs zonder progressie in het aantal fusies zal over tien 
jaar het aantal van 1000 bedrijven geslonken zijn tot 
100. Aangezien echter het fuseren in een versneld tempo 
geschiedt is het in de hierboven geschetste situatie prin¬ 
cipieel mogelijk, dat er over 10 jaar niet 100, maar 
slechts 10 bedrijven bestaan en dat de laatste fusie in 
1984 tot stand komt (het beruchte jaar van Orwell). We 
laten de uitvoering van deze fusie of de strijd er tegen 
over aan de futurologen, sociologen, strijdbare studenten 
etc. en stellen ons slechts de situatie voor dat deze laatste 
fusie tot stand zou zijn gekomen en het grootste gedeelte 
van de Nederlandse bevolking dan werkt bij de enige 
N.V., die dan bestaat en die gevoeglijk de N.V. Neder¬ 
land kan worden genoemd. 
Voor de werknemer bij de N.V. Nederland zullen in het 
dagelijkse leven de statuten van de N.V. Nederland een 
belangrijker rol spelen dan de artikelen van de grondwet 
van de staat der Nederlanden. Hij mag namelijk de 
ekonomische belangen van de N.V. niet schaden! (S.v.p. 
geen verzet tegen deze stelling anders zou u uw baantje 
wel eens kunnen verliezen). 
Aangezien de rechten, verankerd in de grondwet naar 
de tweede plaats zijn verschoven, de ministerraad is ver¬ 
vangen door een soort Raad van Bestuur en de volks¬ 

vertegenwoordiging door de ondernemingsraad, is de 
positie van de Nederlander (lees werknemer bij de N.V. 
Nederland) afhankelijk van de konkurrentiepositie van 
het bedrijf (lees: land) ten opzichte van andere bedrijven 
(buitenland). 
Elke werknemer van de N.V. Nederland zal door middel 
van een arbeidskontrakt, waarin zijn rechten en plichten 
verankerd zijn, verbonden zijn met de N.V. In die kon- 
trakten zou bijvoorbeeld de klausule opgenomen kunnen 
zijn, dat de werknemer niet mag publiceren dan met 
toestemming van zijn direkte chef; ofwel er is een 
klausule dat alles wat de werknemer wil publiceren moet 
worden voorgelegd aan een kommissie, die zijn artikel 
kuist op inhoud, taalgebruik etc. 
Denk niet, dat dit absurde arbeidsvoorwaarden zijn, die 
op een censuur lijken zoals die in kommunistische landen 
wordt toegepast. Dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden 
namelijk als zeer normaal in arbeidskontrakten van thans 
bestaande zeer grote N.V.’s. 
Het zijn namelijk diezelfde kontrakten, die het werk¬ 
nemers van dergelijke grote bedrijven onmogelijk maken 
artikelen te schrijven b.v. voor elektuur zonder toestem¬ 
ming van enz. en zonder toezicht van enz. 
Het is duidelijk dat ons futurologisch verhaal over die 
laatste fusie bedoeld is om de kwetsbaarheid van deze 
kontrakten ten aanzien van de in de grondwet veranker¬ 
de persvrijheid duidelijk te maken. 
In de praktijk is het immers voor de direkte chef weinig 
interessant om toestemming tot publiceren te geven; hij 
aanvaardt namelijk de verantwoordelijkheid voor het ge¬ 
schrevene, terwijl de auteur de eer (en de centen) krijgt. 
Onze „laatste fusie” is een pleidooi voor een ander beleid 
bij het opstellen van arbeidskontrakten, waarbij de cen¬ 
suur vervangen zou moeten worden door een systeem 
waarbij de werknemer vrijheid van publikatie krijgt. De 
belangen van de werkgever kunnen in dat geval worden 
beschermd volgens de normale jurisprudentie, waarbij 
een strafbaar feit niet vooraf, maar achteraf wordt aan¬ 
gerekend. (Een dief mag vrij rondlopen totdat hij ge¬ 
stolen heeft en wordt niet vóór de daad gedetineerd.) 
De grotere mate van persvrijheid, resp. publikatievrijheid 
zal in niet onbelangrijke mate bijdragen tot een demo- 
kratisering van wetenschappelijke kennis. 
Wij hopen, dat het schrikbeeld van die laatste fusie kan 
bijdragen tot de gewenste grotere publikatievrijheid. 

Levertijd 

Hoe de redaktie van elektuur vaststelde dat de levertijd 
van Philips niet zo lang is als over het algemeen wordt 
gedacht. 

Op maandag 3 november werd door de redaktie van 
elektuur om 15.00 uur telefonisch een meetinstrument 
PM3200 besteld bij Philips Nederland N.V. 
Dezelfde dag om 23.30 uur werd onze hoofdredakteur 
uit bed gebeld met de mededeling dat op het station een 
pakket was gearriveerd, waarin het betreffende meet¬ 
instrument. 
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Een super-snob-social-contact-stereo-system 

Het sukses van de Hi-Fi stereo-installatie voor een tientje uit het laatste 
oktobernummer van Elektuur heeft de auteur geïnspireerd tot het ont¬ 
werpen van een installatie, die de welluidende naam „super-snob-social- 
contact-system” heeft meegekregen. Het uitgangspunt bij de opzet van het 

systeem was de toepassing van hoofdtelefoons, terwijl toch een normaal 

onderling kontakt mogelijk moest blijven. Vandaar de aanduiding „social 

contact”. 

Het gebruik van dit systeem levert 
een aantal essentiële voordelen, die bij 
luidsprekerinstallaties niet of nauwe¬ 
lijks mogelijk zijn, namelijk: a) Men 
kan individueel zijn volume regelen, 
d.w.z. het volume kan lekker ver wor¬ 
den opengedraaid, zonder dat men 
ruzie krijgt met z’n buren, b) Alleen 
met hoofdtelefoons is echte stereo 
mogelijk door de vrijwel perfekte 
akoestische kanaalscheiding, die men 
verkrijgt, c) Onderling kontakt is 
mogelijk, terwijl ook de deurbel (of 
andere belangrijke geluiden) hoorbaar 
zijn. Tevens kan op een eenvoudige 
manier een z.g. „kinderkamer-krijs- 
verklikker” worden ingebouwd. Dit 
laatste bestaat uit een akoestisch relais, 
dat de installatie uitschakelt, zodra de 
baby begint te huilen. 
De naam ,,super-snob” duidt op het 
niet alledaagse karakter van het 

SSSCSS. Een niet al te zwaarwegend 

nadeel van dit systeem is het touwtje, 
waarmee iedereen vastzit. Dit mag 
echter wel een meter of 5 a 6 lang 
zijn. 

Het blokschema 

Het blokschema, zoals afgebeeld in 
fig. 1 toont slechts de principiële op¬ 
zet van het SSSCSS. 
Alles, dat binnen de stippellijn is ge¬ 
tekend kan in één centrale doos of 
andere behuizing worden gemonteerd. 
Op deze doos worden ook de centrale 
regelorganen aangebracht. 
Het blokje aanpassingsversterker is 
alleen van toepassing, als gebruik 
wordt gemaakt van een pick-up met 
magneto-dynamisch opneemelement. 
Is dit niet het geval, dan kan de pick- 
up rechtstreeks op de menger worden 

De hoofdtelefoons van de voorplaat. 

1. Sennheiser (D), 2 kOhm. 

2. E-N vivid-tone (J), 8 Ohm. 
3. Akai (J), 8 Ohm. 
4. Nivico (J), 8 Ohm. 
5. Koss (USA), 8 Ohm. 
6. Hi-Tone Mk II Custom (J), 8 Ohm. 
7. National EAH 70 (J), 8 Ohm. 
8. Hapé (J), 8 Ohm. 
9. Teleton (J), 8 Ohm. 

aangesloten. De menger dient om de 
verhouding pick-upsignaal/mikrofoon- 
signaal te kunnen regelen. Op de 
menger komt één volumeregelaar voor 
de mikrofoon en één voor de pick-up. 

Deze moeten van buiten af regelbaar 
zijn. 
Het gebruik van de centrale regelver- 
sterker maakt op een goedkope manier 
een toonregeling met een zeer groot 
regelbereik mogelijk. Dit regelbereik 
is ± 18 dB voor zowel hoog als laag. 
Deze beide regelaars worden ook naar 
buiten uitgevoerd. De uitgangsimpe- 
dantie van de regelversterker is vol¬ 
doende laag, om tot tien hoofdtele¬ 
foonversterkers te voorzien van vol¬ 
doende ingangssignaal. 
De diverse hoofdtelefoonversterkers 
worden ondergebracht in een kastje, 
dat iedere luisteraar met zich mee¬ 
draagt. Elk kastje wordt voorzien van 
een draagkoord of -riem, waarmee het 
geheel om de nek kan worden ge¬ 
hangen. Op elk kastje wordt een 
volumeregelaar aangebracht. Ook is 
het mogelijk, om op iedere hoofdtele¬ 
foonversterker een eenvoudige toon¬ 
regeling aan te brengen, die in feite 
bestaat uit een hoog afsnij-filter. In 
dit geval kan de centrale regelverster¬ 
ker komen te vervallen. Een voordeel 
is dan de individuele toonregeling. 
Nadelig is het veel kleinere regelbe¬ 
reik van het genoemde afsnijfilter. 
De mikrofoon, die het sociaal kontakt 
mogelijk maakt, moet zeveel mogelijk 
centraal worden opgesteld, zodat ook 
iedereen (evens deurbel, telefoon of 
baby) hoorbaar is. 
Zoals al in de inleiding werd aange¬ 
duid, kan het systeem worden voor¬ 
zien van een „kinderkamer-krijs-ver 
klikker”. Deze bestaat uit een akoes¬ 
tisch relais, dat de installatie uit¬ 
schakelt, zodra het geluid in de kin¬ 
derkamer stijgt boven een bepaald, 
van te voren ingesteld, niveau, dus als 
de baby begint te huilen. Het appa¬ 
raatje bestaat uit een mikrofoonver- 
sterker, die een relais inschakelt. Met 
de kontakten van dit relais kan het 
signaal worden uitgeschakeld tussen 
de menger en de regelversterker. Een 
andere mogelijkheid is het inschakelen 
van een pieptoon. Dit wordt gereali¬ 
seerd, door een oscillator aan een in¬ 
gang van de mengversterker te kop¬ 
pelen met behulp van het genoemde 
relaiskontakt. 

De schakelingen, die in de diverse 
blokjes worden toegepast, zijn alle- 
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maal wel eens gepubliceerd in Elek- 
tuur, zodat hieraan slechts een korte 
beschrijving zal worden gewijd. 

Aanpassingsversterker 

Zie hiervoor fig. 2. Deze bestaat uit 
een magneto-dynamische voorverster- 
ker met ingebouwde RIAA-korrektie, 

welke aan de uitgang een spanning 

van ± 0,5 Volt levert. 

Mikrofoonversterker (fig. 3) 

Deze dient om het mikrogolfsignaal 
van een dynamische mikrofoon dus¬ 
danig te versterken, dat ook hier een 

uitgangsspanning van 0,5 Volt be¬ 
schikbaar is. De mikrofoonversterker 
hoeft slechts in mono te worden uit¬ 
gevoerd. De uitgang wordt in zowel 
linker als rechterkanaal telkens op één 
ingang van de menger aangesloten. 

Mengversterker 

De in fig. 4 afgebeelde mengverster¬ 
ker bestaat uit een mini-op-amp, met 
aan de ingang een aantal potentio- 
meters om de diverse volumes te kun¬ 
nen regelen. De mengversterker moet 
zowel in het linker- als in het rechter¬ 
kanaal worden opgenomen, om in 
beide kanalen zoveel mogelijk een ge¬ 
lijke versterking te houden. Er kan 
eventueel een ekstra ingang worden 
aangebracht, om het oscillatiesignaal 
van het akoestische relais mee te 
mengen. 

Regelversterker (fig. 5) 

De regelversterker is het beproefde 
type, dat al honderden malen met 
sukses werd toegepast in de Arme 
Lui’s Hi-Fi. Deze voldoet erg goed en 
heeft een reeds eerder genoemd regel- 
bereik van ± 18 dB voor hoog en 
laag. 

Hoofdtelefoonversterker 

De hoofdtelefoonversterker uit fig. 6 
is de inmiddels bijzonder populair 
geworden versterker uit het artikel 
,,Hi-Fi stereo voor een tientje”. De 
hier afgedrukte is iets gewijzigd in 
die zin, dat er nu geen gelijkstroom 

door de hoofdtelefoon kan lopen. In 
deze vorm kunnen ook hoogohmige 
stereohoofdtelefoons, waar geen ge¬ 
lijkstroom door mag lopen, worden 
gebruikt. 

Laagohmige hoofdtelefoonversterker 

Voor bezitters van laagohmige hoofd¬ 
telefoons is in fig. 7 een schemaatje 
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opgenomen om een dergelijke hoofd¬ 
telefoon te voorzien van signaal. Het 
is echter af te raden, om meerdere 
versterkers uit een batterij te voeden, 
omdat het rendement (ongeveer 3 %) 
bijzonder laag is. Wordt deze verster¬ 
ker toch toegepast, dan is het aan te 
bevelen, om alle hoofdtelefoonverster¬ 
kers te voeden uit een centrale net- 
voeding, die dan ook in de regeldoos 
kan worden ondergebracht. De voe¬ 
ding bedraagt 4,5 Volt en wordt toe¬ 
gevoerd via een ekstra kabeltje. 
Wat betreft het akoestisch relais voor 
de baby-verklikker: hiervoor wordt 
verwezen naar Elektuur december 
1968, waarin op blz. 1228 en 1235 
een tweetal voor dit doel geschikte 
ontwerpen zijn gepubliceerd. 

Alle modulen met uitzondering van de 
hoofdtelefoonversterkers kunnen wor¬ 
den gevoed uit een voedingsbron, die 
12 a 15 Volt levert. In fig. 8 is een 
eenvoudige voeding voor dit doel ge¬ 
tekend. Ook batterijvoeding is hier 
mogelijk, gezien het geringe stroom¬ 
verbruik. 

BY 100 

Fig. 8: Voorbeeld van een eenvoudige 
voeding voor de diverse eenheden. 

Van de meeste genoemde „blokjes” in 
dit ontwerp zijn de printjes beschik¬ 
baar in de printservice. Hieronder is 
een lijstje opgenomen met vermelding 
van de datum van verschijnen, het 
printnummer en de prijs. 

verschenen printnr. Prijs 
Hoofdtelefoonversterker 

okt. 1969 78-1031 ƒ1,50 
blz. 1030 

Menger (Mini-Opamp) 
HG 1969 74-422 ƒ 2,50 
053 en 107 

Mikrofoonver sterker 
febr. 1969 71-127 ƒ 3,00 
blz. 241 

Voorver sterker MD 
febr. 1969 71-126 ƒ3,00 
blz. 241 

Regelversterker 
Jan. 1969 71-123 ƒ 3,50 
blz. 123 
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► Mikrogolven voor een prikkie ◄ 
Alhoewel het grootste gedeelte van de elektronica-hob- 
byisten hun interesse tot het audio-gebied beperken, is 
het wellicht toch nuttig de aandacht eens te vestigen op 
het nieuwe frekwentie-gebied, dat weliswaar tegenwoor¬ 
dig alleen nog maar industriële betekenis heeft maar 
wellicht binnen niet al te lange tijd binnen amateurbe- 
reik komt, namelijk de mikrogolven. Audiofielen noe¬ 
men 20.000 Hz hoge tonen. Bij middengolfradio’s is 
I. 000.000 Hz een hoogfrekwentsignaal maar een TV 
technicus zal een UHF-signaal (800.000.000 Hz) als 
hoogfrekwent betitelen. De ontwikkeling van transisio- 
ren zoals de AF 139 heeft het bouwen van UHF-antenne- 
versterkers of konvertors voor frekwenties van een paar 
honderd megaherz bereikbaar gemaakt maar hier houdt 
het voor de amateur ook wel op. Het leger en de indus¬ 
trie waren hiermee natuurlijk niet tevreden en zochten 
naar nieuwe frekwentiegebieden voor het vervullen van 
hun ideeën en wensen zoals radar, straalzenderverbin- 
dingen en tegenwoordig ook satellietkommunikatie en 

navigatiesystemen. 
Mikrogolven zijn signalen met een zeer korte golflengte 
(30 cm - 2 mm) en met een frekwentie tussen 1000 MHz 
en 150.000 MHz. De in deze banden gebruikelijke een¬ 
heid GHz (gigaherz) is 1000 MHz groot. 
Omdat praktisch alle kanalen in de UHF-banden al ver¬ 
deeld zijn, heeft men voorgesteld de band tussen 
II, 7 GHz en 12,7 GHz als toekomstige TV-band aan te 
wijzen. Het is duidelijk dat zodra dit praktisch en vooral 
ekonomisch verwezenlijkt is men in deze kringen weer 
wat vrijer kan ademhalen omdat er dan weer een fre- 
kwentieruimte beschikbaar is, net zo groot als nu voor 
alle radio, telegrafie en televisiekanalen samen. 
Tot op heden kan men, als eenling, het eksperimenteren 
op deze frekwenties wel vergeten omdat het gewoonweg 
een onbetaalbare grap is. Oscillatoren voor deze fre¬ 
kwenties en golfpijpen zijn door de hoge mechanische 
eisen nu eenmaal geen onderdelen die met een paar 
tientjes betaald zijn. Het gebruik van golfpijpen is nood¬ 
zakelijk omdat normale verbindingen enorme verliezen 

aan straling opleveren. 
De researchlaboratoria hebben echter ontdekt dat de 
zgn. ”stripline” eveneens een uitstekend mikrogolf trans- 

missiemedium is. 
Striplines worden, met dezelfde technieken als voor prin- 
ted circuits gebruikelijk zijn, op een glasvezel- of perti- 
nax-basis gemaakt en hoeven bij grote produktieseries 

Nieuwe mogelijkheden 

Door de lage prijzen zijn nu toepassingen te bedenken 
die vroeger ekonomisch niet realiseerbaar waren. 
Voor kommunikatiedoeleinden kan men een eenvoudige 
verbinding over kortere afstand, die niet gestoord of af¬ 
geluisterd mag worden, realiseren, of een eenvoudig 
draadloos transmissie-medium voor het overbrengen 
van breedbandige informaties (b.v. van TV-kamera naar 
reportagewagen). 
Een breed toepassingsgebied van mikrogolfelementen is 
wel de Dopplerradar. Wanneer een uitgezonden signaal 
tegen een bewegend voorwerp reflekteert zal de fre¬ 

kwentie van het gereflekteerde signaal t.g.v. het Doppler- 
effekt iets verschillen van de frekwentie van het uitge¬ 
zonden signaal. Wordt b.v. een signaal van 10 GHz uit¬ 
gezonden dan bedraagt het frekwentieverschil ca 200 Hz 
praktisch niets te kosten. Nu men eveneens kans heeft 
gezien om de bekende klystrons magnetrons, backward- 
wave oscillators, enz. te omzeilen door halfgeleiderstruk- 
turen te ontwikkelen die eveneens mikrogolven generen, 
mag men aannemen dat binnen niet al te lange tijd dit 
nieuwe gebied voor de amateur kan worden ontsloten. 
Mikrogolfgeneratoren met vacuumbuizen zijn niet alleen 
door de hoge mechanische eisen een kostbare zaak maar 
ook door de nogal gekompliceerde voedingsapparatuur. 
Men zocht daarom naar oscillatorschakelingen, liefst 
met halfgeleiders, die een gelijkspanning of stroom 
rechtstreeks omzetten in mikrogolfenergie. Tot nu toe 
werden ongeveer 5 verschillende methoden ontwikkeld 
om dit te bereiken: 

A. Oscillatoren met mikrogolftransistoren. 
B. Een keten varaktordiodes (diodes met een spannings- 
afhankelijke sperlaagkapaciteit) die de frekwentie van 
een door een transistoroscillator geleverd UHF-signaal 
transformeert naar mikrogolffrekwenties. 
C. Tunneldiode-oscillatoren. 
D. IMPATT-(Impact avalanche and transit time) oscil¬ 
latoren. 
E. Oscillatoren met ”transferred electron devices”. 
Er zijn enkele principiële verschillen tussen de diverse 
oscillatoren. Bij transistoren, varaktordiodes en tunnel- 
diodes heeft de werking alleen in de junktion plaats. 
IMPATT-oscillatoren — zoals avalanche- en Read-dio- 
des bevatten junktions maar een gedeelte van de wer¬ 
king vindt plaats in het bulkmateriaal. Transferred elec¬ 
tron devices zoals gunndiodes en LSA (limited space 
accumulation)-diodes bevatten geen junktion. De wer¬ 
king vindt alleen in het bulkmateriaal plaats. 
Met mikrogolftransistoren die als een kam zijn opge¬ 
bouwd kan men op het ogenblik oscillatoren maken die 
enkele Watts energie leveren tussen 1 en 2 GHz. Met 
een aantal achtergeschakelde varaktorketens bereikt men 
slechts vermogens van ca 10 mWatt op 10GHz. 
Tunneldiode-oscillatoren kunnen eveneens weinig ver¬ 
mogen leveren (enkele milliwatts tot 5 GHz en daar¬ 
boven mag men op microwatts rekenen). 
Het meest belovend zijn de IMPATT en Transferred 
Electron oscillators waarvan de ontwikkeling nog in vol¬ 
le gang is. Men hoopt in de toekomst vermogens van 
enkele Watts op 10 GHz te realiseren, 

als het bewegende voorwerp zich met een snelheid van 
10 km per uur verplaatst. 
Men kan daarom denken aan eenvoudige toepassingen 
als: 
1. Snelheidsmeter (auto’s - boten - politie). 
2. Acceleratiemeter. 
3. Verplaatsingsmeter. 
4. Inbrekersalarm. 
Al deze toepassingen zijn betrekkelijk eenvoudig'te rea¬ 
liseren en zodra de prijzen van de mikrogolfkomponen- 
ten een flink stuk gedaald zijn zal er voor velen een 
nieuwe ervaringswereld opengaan. S. Verhagen 
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eenvoudige windrichtingsmeter 

A. v. Kempen 

Eén van de wensen bijvoorbeeld van 
zeilers is een instrument dat de hoek 
tussen de wind- en vaarrichting van 
hun boot(jacht) kan meten. Een 
schakeling die zich hiervoor uitste¬ 
kend leent is de astabiele multivibra- 
tor (fig. 1). Van deze schakeling zal 
n.1. de gemiddelde kollektorspanning 
worden geregeld m.b.v. variatie van 
één der komponenten Rls R2, C{ of 

C2. 
Voor de gemiddelde kollektorspan¬ 
ning van b.v. T2 geldt dan bij bena¬ 
dering: 

R2C2 
V = _ Vn v c gcm * v B 

RjCj + R2C2 

M.b.v. een eenvoudige schakeling 
(fig. 2) kan deze spanning worden 
omgezet in een stroom, die met een 
goedkoop draaispoel-instrument kan 
worden gemeten. 
De draaispoelmeter wordt dan dus¬ 
danig geijkt dat de middenstand sa¬ 
menvalt met een hoek van nul gra¬ 
den tussen wind- en vaarrichting, ter¬ 
wijl de minimale (nul stand) en mak- 
simale uitslag van de meter samen¬ 
vallen met een hoek van —45° resp. 

Figuur 1: Multivibratorschakeling 

+ 45° tussen wind- en vaarrichting. 
Om het gestelde doel te verwezenlij¬ 
ken moet één der bovengenoemde 
komponenten worden gevarieerd door 
de windrichting. 
Hiertoe kan op de as van een poten- 
tiometer (R2 of R2) of afstemkonden- 
sator (Cj of C2) een star vaantje wor¬ 
den gemonteerd, waarna de gehele 
multivibratorschakeling boven op de 
mast wordt geplaatst. Het gebruik 
van een potentiometer in een voch¬ 
tige omgeving is echter af te raden, 
zodat voor de keuze van een varia¬ 
bele komponent een regelbare kon- 
densator overblijft. 
Voor deze regelbare kondensator kan 
het beste een lineaire afstemkonden- 
sator van ca. 500 pF worden geno¬ 
men. Voor de draaispoelmeter worden 
ook geen financiële offers gevraagd. 
Vrijwel ieder type kan hiervoor wor¬ 
den gebruikt, met als konsekwentie 
dat met een ongevoeliger type het 
toch wel zeer geringe batterijver- 
bruik groter wordt. Voordat een kom- 
plete schakeling wordt gegeven is het 
nuttig om voor de omvormer (multi¬ 
vibratorschakeling) en de indikator 
enkele vuistregels te geven, zodat het 
ontwerp kan worden aangepast aan 
de beschikbare onderdelen. 
Indien = R2 = R en C2 de varia¬ 

bele kondensator is, dan geldt voor 
Cj de volgende vuistformule: 

C, = 0,35. -c2min 
lvc 

Er wordt dan een redelijk lineair ver¬ 
band tussen de kapaciteitsverandering 
van C2 en de meteruitslag verkregen. 
Voor het indikatie(meter)gedeelte 
(fig. 2) kan men, zoals reeds gezegd, 
diverse draaispoelmeters gebruiken. 
Voor de stroom IM geldt de volgende 
vergelijking: 

Ve —V' 
IM = -!- • 

RM + R' 

Hierin is: 

r2 
v' - --—.vB 

Ri + R2 

r,r2 
R' = —LJ_. 

Rt + R2 

Rm is de meterweerstand + serie- 
weerstand. 

Figuur 2: Indikator gedeelte 



Figuur 3: Komplete windrichtings- 
meter 

De weerstanden Rj en R2 en de weer¬ 
stand in serie met de (draaispoel)meter 
worden bepaald door de gevoeligheid 
van deze meter, terwijl de verhouding 
van Rj en R2 door de minimale waar¬ 
den van Ve wordt bepaald: 

Voor een draaispoelmeter met de nul- 
stand in het midden van de schaal 
kunnen dezelfde vergelijkingen wor¬ 
den gebruikt, mits de weerstand Re 
voldoende klein wordt genomen. 
De ruststroom door deze weerstand 
moet dan c.a. 2 X zo hoog zijn als 
de meterstroom. 
Het integratienetwerk RC moet een 
tijdkonstante bezitten die veel kleiner 
is dan de wendbaarheid van de boot. 
Een komplete schakeling is weerge¬ 
geven in fig. 3. Het gedeelte dat 
boven de mast geplaatst is bevindt 
zich links van de punten a, b en s 
(s is de signaaldraad). 
De weerstand R2 is in het z.g. mast- 

unit opgenomen om een te grote 
kapacitieve belasting, die ontstaat door 
de parasitaire kapaciteit tussen de 
signaaldraad en de twee andere 
draden, te vermijden. Het verband 
tussen de kapaciteitsvariatie en de 
meterstroom is in de grafiek van fig. 
4 uitgezet. Een bepaalde waarde van 
deze kapaciteit komt dan weer over¬ 
een met eeen bepaalde hoek tussen 
wind- en vaarrichting. 

De ijking van de windrichtingsmeter 
wordt uitgevoerd m.b.v. de instel- 
potentiometer P! en P2. M.b.v. P2 

wordt de meter op 0 ingesteld (over¬ 
eenkomend met een hoek van —45°), 
terwijl de meter op maksimum wordt 
ingesteld m.b.v. Pj (overeenkomend 
met +45°). Indien het verband tus¬ 
sen de hoek en meteruitslag volkomen 
lineair is zal het midden van de 
schaal automatisch samenvallen met 
een hoek van 0°. 
In fig. 4 ziet men dat de lineariteit 
niet volkomen is, zodat een korrektie 
m.b.v. P2 noodzakelijk is. 
In de schakeling van fig. 3 kan even¬ 
eens een meter met nulstand in het 
midden van de schaal gebruikt wor¬ 
den. 

De ijking verloopt dan iets eenvou- 

Figuur 4: De meterstroom als funktie 
van de kapaciteitswaarde van Cv. 

diger, m.b.v. P2 wordt bij een hoek 
van 0° de meter op nul ingesteld, ter¬ 
wijl volle schaaluitslag (4* en —45°) 
wordt ingesteld m.b.v. Pj. 
Voor de weerstand R3 neemt men dan 
een waarde van c.a. 3,3 kOhm. Als 
een draaispoelmeter van 100 pA 
wordt toegepast dan moeten behalve 
R3 ook de weerstanden en instel- 
potentiometers een faktor 10 hogere 
waarde bezitten. 
In het voorafgaande is gesproken over 
een meethoek van 90°. Het is echter 
nuttig deze hoek wat groter te nemen 
(b.v. 100 tot 110°), daar de aflees- 
nauwkeurigheid hierdoor vrijwel niet 
minder wordt. 
Bij de mechanische konstruktie moet 
erop gelet worden dat vooral de 
schakeling die boven op de mast is 
bevestigd, niet vochtig wordt. Bij de 
afstemkondensator is de draaihoek 
van de afstemkondensator over het 
algemeen groter dan de vereiste hoek, 
zodat één of twee stopschroeven aan¬ 
gebracht moeten worden. 

Literatuur: Wireless World, april ’69. 

Verlengde U reeds uw abonnement? 

abonnement 1970 
verlenging sterk vereenvoudigd door toepassing van acceptgiro 

U begrijpt dat het boeken van duizenden kleine posten 
een tijdrovend karwei is. Wacht daarom niet tot het 
einde van het jaar! 

........verleng tijdig uw abonnement 
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de elektronische drum rhythm ace 

Een geheel elektronische drummer 

voor ƒ 825,—, door Elektuur voor U 

geanaliseerd met als staartstuk een op 

dit principe gebaseerd zelfbouwont- 

werp. 

Wie zich al eens verdiept heeft in het 
langs elektronische weg nabootsen 
van de klanken, die een drumstel kan 
voortbrengen, is beslist gestuit op de 
naam Rhythm Ace. 

Wie dan bv. op de Firato het instru¬ 
ment, dat onder die naam op de markt 
wordt gebracht, heeft beluisterd, be¬ 
grijpt, waarom dit produkt een mono¬ 
poliepositie inneemt. De klank is niet 
te onderscheiden van een echt drum¬ 
stel, dat via mikrofoon, versterker en 
luidspreker wordt weergegeven. 
Ook vergeleken met een echt drum¬ 
stel direkt naar het oor is er voor onze 
lekenoren geen verschil hoorbaar. 

Fig. 1. Het klankvormende deel van 

de Rhythm Ace met filters groep A 

(linksboven); ruisgenerator (midden), 

3 filters en 2 poorten voor groep B 

(rechtsboven) en een voorversterker 

(links onder). De weerstanden R402 

t/m R406 veroorzaken een kleinere 

spanningspuls (bv. zachtere slag op 

Simbaal Cy; harde slag Cy) (simbaal 

— symbaal = bekken). 

Naar onze mening is het de kwaliteit, 
die samen met een reeks patenten en 
de toch, relatief gezien, lage prijs, de 
positie van de Rhythm Ace onaan¬ 
tastbaar maakt. 

Het principe 

Analiseert men de klank van bijvoor¬ 
beeld een grote trom (basdrum), dan 
is het duidelijk een plotseling in be- 
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Fig. 2. Deelschakeling van een filter 
uit groep A, namelijk basdrum, waarin 
door ons een gyrator werd beproefd 
in plaats van LI. 

Fig. 3. Ruisgenerator, door ons om¬ 
gewerkt voor npn-silicium transisto- 
ren met belangrijke winst aan uit¬ 
gangssignaal, d.w.z. ruis. 

R342 
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weging brengen van een hoeveelheid 
lucht in die trom, waarbij de span¬ 
ning van het trommelvel natuurlijk 
een grote rol speelt. Er is duidelijk 
sprake van een voorkeurfrekwentie 
(-gebied), hetgeen bij de pauken wordt 
gebruikt door het trommelvel meer of 

minder te spannen. 
Elektrisch gezien komt dit erop neer, 
dat een spanningspuls aan een afge¬ 
stemde trillingskring wordt gelegd. De 
kring zal door de impuls aangesloten 
worden en dan uitslingeren, evenals 

de lucht in de trom. 
Het resultaat hiervan is goed hoorbaar 
te maken door het BASDRUM-filter 
van de Rhythm-Ace even in elkaar te 
zetten, zoals wij deden, en de span¬ 
ningspuls op te wekken met een bat¬ 
terij van 4jV2 Volt. Deze puls stoot 
de kring LI, C3 aan, die uitslingert in 
de frekwentie, die door deze kring 

Fig. 4. Deelschakeling van een filter 
uit groep B met poortschakeling en 
aansluiting voor ruisgenerator. 

© 
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wordt bepaald. De mate van uitslin- 
gering is afhankelijk van de Q-faktor 
van de spoel. Het is frappant, de grote 
variatie aan percussieklanken te be¬ 
luisteren, alleen al door C303 te ver¬ 
anderen van 2200 pF tot 1 yuF en 
daarbij ook verschillende indukties toe 
te passen. Voor LI werden door ons 
de primaire van een nettrafo gebruikt 
in serie met de spoel van een relais 
van 15 kOhm. 
Op deze wijze kan het gehele gamma 
ann klanken van de in figuur 1 ge¬ 
tekende groep A worden gerealiseerd. 
Nog beter werden de resultaten toen 
we gebruik maakten van de gyrator 
uit Elektuur mei 1969, pagina 528. 
Het behoeft geen betoog, dat vooral 
voor de basdrum een goede versterker 

en een goede basweergave noodzake¬ 
lijk zijn. 
Voor de klanken uit groep B, de ge¬ 
wone trommel, de maracas en de sim¬ 
baal is een ruisgenerator nodig, die 
bestaat uit Tr 301, een siliciumtran- 
sistor, waarvan de basisemitterdiode 
in sperrichting staat. 
De basisemitterdiode slaat telkens 
door, en veroorzaakt daardoor de ruis, 
maar kan niet worden vernield van¬ 
wege de beveiligingsweerstand van 
470 kOhm. De hoeveelheid ruis ver¬ 
schilt per transistortype en kan 100 
tot 1000 mikrovolt bedragen. 
Het door ACETONE gebruikte tran¬ 
sistortype 2SC372 is hier niet bekend, 
zeker niet wat betreft zijn ruiseigen¬ 
schappen. Bij eventuele eksperimenten 

is het nuttig, verschillende silicium- 
typen in sperrichting te proberen. De 
ruis wordt ca. 500 x versterkt door 
Tr 302 en nog twintig keer door 
Tr 303, zodat aan de potmeter een 
ruis van ca. 1 Volt ontstaat. De ont¬ 
werper heeft hier een instelweerstand 
gebruikt, omdat hij de ruis niet kon 
berekenen. In de afregelvoorschriften 
wordt dit tekort benut, om de speler 
naar smaak de verhouding tussen de 
groepen A en B eenmalig te laten in¬ 
stellen. 
In figuur 3 wordt getoond, hoe deze 
ruisgenerator via C 341 wordt gekop¬ 
peld aan de poort, die gevormd wordt 
door Tr 307. 
Deze poort is normaal gesloten (via 
—6,5 V en de beide dioden op de 
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emitter) en laat dus de ruis niet door. 
Zodra aan de ingang (groep B) een 
puls verschijnt, die door Tr 304 wordt 
verlengd, zal de poort worden ge¬ 
opend en de ruis zal met de ampli¬ 
tude van de puls worden doorgelaten. 
Het filter in de kollektor bepaalt de 
,,eigenresonantie” van het te spelen 
instrument. Het is een RC-filter bij 
Tr 307 voor de „snaredrum” en een 
LC-filter bij Tr 308 voor de maracas 
en het simbaal. 
Bij de groep B filters is dus zeer duide¬ 
lijk geen sprake meer van het uit¬ 
slingeren van een kring, maar het 
moduleren van de ruis op een puls- 
vorm met vertraagde daaltijd. Via de 
kondensator C 351 voor groep A en 
C 346 voor groep B worden de ver¬ 
kregen klanken naar een voorverster- 
ker geleid met Tr 309 en Tr 310. 
Een potmeter (10 kOhm) wiens uit¬ 
einden verbonden zijn met resp. BA1 
en BA3, en waarvan de loper verbon¬ 
den is met de massa, regelt de ver¬ 
houding van groep A en groep B, het¬ 
geen ook ingesteld werd met R 347 en 
R 320, waarbij de laatste vooral voor 
de onbepaalde hoeveelheid ruis aan¬ 
wezig is. 
De uitgang 0 van de gehele schakeling 
wordt via een potmeter met de in¬ 
gang van een normale, wel goede ver¬ 
sterker, verbonden. 

U E 
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Automatische ritme-aanslag 

Tot nu toe beschreven we de schake¬ 
ling, alsof met de hand een puls van 
4j/2 Volt aan het klankvormende ge¬ 
deelte werd toegevoerd. Men zou kun¬ 
nen zeggen, dat het drumstel klaar 
staat, maar dat de drummer er nog 
niet is. De Rhythm Ace heeft een 
automatische drummer ingebouwd, 

Fig. 5. Met één astabiele multivib, 

twee buffers en vier bistabiele multi- 

vibratoren worden vijf achtereenvol¬ 

gens in tijd gehalveerde pulsen opge¬ 

wekt, terwijl ook de tegenfazeuitgan- 

gen in de matriks worden gebruikt. 

Linksonder is de resetversterker ge¬ 

tekend, die de start regelt. 

die een voor elke dans typerend ritme 
(van wals tot bossanova) verbindt met 
de bij die dans behorende „instrumen¬ 
ten”. Voor dit doel is een astabiele 
multivib als hoofdoscillator gebruikt, 
gevolgd door vier delers, zodat blok- 
pulsen beschikbaar zijn met een fre- 
kwentie, die steeds de helft lager is. 
Deze pulsen kunnen worden afgeno¬ 
men op de punten O, X, W, V, en U 
in figuur 6. De snelheid van de hoofd¬ 
oscillator kan met de potentiometer 
VI-2-3 worden ingesteld. 
Op de uitgangen O', X', W', V', en 
U' ontstaat eenzelfde signaal', maar 
180° in faze verschoven. 
De aansluiting X" is een reset-ingang, 
die gebruikt wordt bij de driekwarts¬ 
maat. X" wordt via de druktoets 
waltz of slow-rock (fig. 9) verbonden 
met de uitgang W. In de grafiek fig. 8 
is dit duidelijk gemaakt in het ge¬ 
arceerde deel van deze twee tempi. 
De schakeling uit fig. 5 bevat boven¬ 
dien een indikator, die het ritme met 
een lampje aangeeft, en wel één licht¬ 
flits bij het begin van elke maat. 
Bij Ace-Tone had men door de aard 
van de schakeling een ekstra probleem 

derde druk 

Binnen enkele weken verschijnt 
de derde druk van de geprogram¬ 
meerde kursus digitale techniek. 

Bestellingen kunnen worden ge¬ 
daan door storting van ƒ 5, 20 op 
gironummer 124.11.00 ten name 
van Elektuur ( voor België Bfrs 
70 op PCR 17.70.26 ) onder ver¬ 
melding van 'GKDTM 
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op te lossen, nl. het starten op de lator wordt gelijktijdig gereset via een t/m Dl05 en D502 respektievelijk de 
eerste maat. Hiertoe wordt d.m.v. de schakelpuls, opgewekt door het net- vier delers en de lampindikator ge- 
startschakelaar de basis van Tr 101 werk rondom deze Tr 101. Gelijk- reset. 
aan massa gelegd en de hoofdoscil- tijdig worden via de dioden Dl02 De uitgang R in fig. 5 is verbonden 
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F/g. 6. Diode matriks, waarmede ver¬ 

schillende gewenste ritmepulsen wor¬ 

den samengesteld uit de flip-flop- 

delers. 

met de ingang van de voorversterker 
in fig. 1 (via ingang R). Hierdoor is 
de ingang van de voorversterker in 
de stand uit (gesloten) eveneens aan 
massa gelegd, waardoor deze buiten 
werking is. 
Door de startschakelaar weer in de 
open positie te brengen wordt de 
hoofdoscillator weer gestart en de 
voorversterker uit fig. 1 weer vrijge¬ 
maakt. 

De matriks is tamelijk ingewikkeld, 
omdat bij sommige ritmen een inge¬ 
wikkelde volgorde van pulsen vereist 

is. 
Fig. 8 geeft een beeld van de pulsen, 
zoals die uit de 20 uitgangen van de 
matriks komen. 
De matriks-metode van Ace-Tone 
lijkt ons onaantrekkelijk voor na¬ 
bouw; wij adviseren hen, die eksperi- 
menten met een eigen drumstel willen 
uitvoeren, om een mechanische 
metode te kiezen. 
Het is duidelijk, dat een schijf met 
rondkopspijkers een mikroswitch kan 
schakelen. Als de schijf op een motor¬ 
tje met vertragingskast wordt gemon¬ 

Fig. 7. Tempo-v er deling van de uit¬ 

gangen van de diode matriks JElke stip 

betekent een spanningspuls; dikke stip 

betekent een groter volume (zie ook 

opmerking R402 t/m R406 in fig. 1). 

teerd, zal de mikroswitch de benodig¬ 
de blokpulsen leveren. 
Dit betekent dan 20 schijven met 
schakelaars en pulsvormers, hetgeen 
veel overzichtelijker is dan de inge¬ 
wikkelde diode-matriks. 
De aansluitingen van de druktoetsen 
zijn in fig. 9 afgebeeld. Deze toetsen 
doen niets meer, dan de verbindingen 
leggen tussen de matriksuitgangen en 
de filters in het volgens fig, 7 ge¬ 
geven schema. 
Dit drumschema is het hart van de 
automatische drummer, omdat het 
duidelijk maakt, welke percussie- 
instrumenten met welk tempo moeten 
worden aangeslagen. 
Het schema is in 16 maten verdeeld. 
Bij Rock ’n Roll bijvoorbeeld wordt 
het Simbaal gebruikt in alle 16 maten, 
de kleine trom bij de 3e, 4e en 7e 
maat en de basdrum bij de le en 5e 
maat met een hardere klap op de 
vierde maat. 
De klankfilters met een aksentteken, 
zoals Bd', C, V enz. zijn dezelfde fil¬ 
ters als Bd, C, L, echter met een voor- 
schakelweerstand, zodat een zachtere 
„klap” op het instrument wordt ge- 

vervolg pagina 1254 
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Broodje Bipak 
op de broodplank 

een ideaal ontwerp voor 
onderwijsdoeleinden 

B. Kazemier deel 2 

In het eerste deel (oktober 1969) zijn 
de achtergronden van het broodplank- 
ontwerp besproken. In dit deel is de 
konstruktie behandeld. Het geheel be¬ 
staat uit een voedingsapparaat, een 
broodplank, verbindingssnoeren en 
een aantal funktieblokken of broodjes 
naar keuze. 
Het voedingsapparaat wordt hier niet 
nader beschreven; elke voeding die 
5 V en 7 V kan leveren bij een stroom 
van ca. 2 A is bruikbaar. Aan de 
stabiliteit van de voeding worden geen 
hoge eisen gesteld; ± 4 a 5 % is vol¬ 
doende. 
De hier beschreven broodplank heeft 
een goede levensduur-test ondergaan 
op de Firato waarbij nog enkele 
facetten naar voren zijn gekomen 
welke voor verbetering vatbaar zijn. 
Met name de verbinding tussen de 
voeding en de plank moest worden 
uitgevoerd met een onverwisselbare 
plug i.p.v. de eerst gebruikte klemver- 
bindingen. Op deze wijze kunnen er 
geen verkeerde spanningen op de ge¬ 
ïntegreerde circuits komen te staan. 

Broodplank 

Tijdens de Firato heeft de broodplank 
zonder hapering kontinu gewerkt. Bij 
nauwkeurige inspektie na afloop 
bleek van slijtage nauwelijks sprake te 
zijn. 
Bij enkele van de 180° DIN-pluggen 
kwam de lip van de massa-aansluiting 
boven het vlak van de plug uit; vol¬ 
gens fabrieksspecifikaties is dit on¬ 
toelaatbaar maar het komt blijkbaar 
toch nog al eens voor. Door het er 
over heen schuiven met de kontraplug 
kunnen deze lipjes gemakkelijk wor¬ 
den verbogen zodat de slijtage van 
de chassispluggen erg groot is. Der¬ 
gelijke chassisdelen kan men ver¬ 
beteren door de lip terug te drukken. 
Beter is het om de pluggen bij aan¬ 

koop te testen door er een kontraplug 
in te steken. Na verwijderen van de 
kontraplug mag de lip niet uitsteken. 
Het is tevens raadzaam om de rechte 
stand van de plug t.o.v. de beves- 
tigingsgaten te kontroleren. 

Voor het bevestigen van de pluggen 
zijn popnagels gebruikt. De voordelen 
zijn een strakker uiterlijk, geen los¬ 
lopende moeren en geen scherpe 
bramen door (onkundig) vastschroe¬ 
ven van de boutjes. De aluminium- 
plaat kan men in een NaOH-oplossing 
egaal mat etsen en daarna mat aflak¬ 
ken met blanke lak. Eerst na het 
aflakken van de aluminiumplaat wordt 
deze „ingelijst”. Een goedkopere uit¬ 

voering met tripleks en aluminium- of 
koperfolie aan de achterkant voldoet 
natuurlijk ook. Men kan de dikte dan 
zo kiezen dat bij verdiepte montage 
van de pluggen de broodjes vlak op de 
plank liggen. De konstruktie met 
aluminiumplaat is voldoende stijf, 
maar als men zwaar bedienbare 
schakelaars op de broodjes wil mon¬ 
teren is deze variant wel te prefereren. 
Met een raster van latjes op de plank 
kan het verdraaien van de broodjes 
dan ook nog worden verhinderd. 
Het aantal van 40 (5 X 8) pluggen 
blijkt voldoende te zijn voor demon¬ 
stratie van poorten, flip-flops, schuif- 
registers, tellers, dekoderingen, optel¬ 
en vermenigvuldigschakelingen. Met 

+ 7 

Figuur 2-2 Bedradingsschema van de broodplank. 

De O-aansluitingen dienen zowel hori¬ 

zontaal als vertikaal doorverbonden te 

worden. De ontkoppeling kan op 

diverse pluggen worden herhaald. 

Een triplex bodemplaat beschermt de 

schakeling. Deze kan eventueel met 

aluminiumfolie worden bekleed ter af¬ 

scherming. 
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een aluminiumplaat (dikte 4 mm) kan 
men tot ongeveer 60 (6 X 10) posities 
gaan. Wil men over meer plaatsen 
beschikken dan is het beter om het 
aantal posities te splitsen en er een 
tweede bord bij te maken. 
De bovenkant van de broodplank 
biedt plaats voor aansluit- en test- 
klemmen of -pluggen. Indien de 
bovenrand breder wordt gemaakt kan 
men eventueel vaste indikatoren in¬ 
bouwen; bijv. één indikator per ver- 
tikale kruisdraad (A). 
Het bedradingsschema is weerge¬ 
geven in fig. 2-2. De twee zekeringen, 
(2 A snel) kunnen vervallen als de 
voeding kortsluitvast is. De gebruikte 
stekers van de verbindingssnoeren 
passen ook in de pluggen. Voor een 
ekstra aansluiting op A, B, 0 of 1 is 
dat handig, maar op deze manier kan 
men zich gemakkelijk vergissen en de 
voeding kortsluiten. 
Om met hoge klokfrekwenties te kun¬ 
nen werken is het nodig de 0 en 
massa-aansluitingen zowel horizontaal 
als vertikaal door te verbinden. In 
elk broodje is een kondensator opge¬ 
nomen van 10 nF (keramisch) tussen 
+ 5 V en 0 V zodat op de plank geen 
ekstra hoogfrekwent afvlakking nodig 
is. De twee kondensatoren van 10 nF 
over de toevoerleiding zijn voldoende. 

0 Q 0 Q Q Q 
|C3 C3 O l=> C3 O UI 

" ürï 4$ ~ sLj ' jljj^ 

A - T T D o B 

Dflip-flop 

prntoonnecter trioleksdeksei 

^ montaprint (M 60/254) 

bekleden „ 
met_m'jr 

krimpkous/ g 

jlconnectorpeo 

tripleksdeksel 
met logisch schema 
voor D flip-flop 

Eventueel kunnen diverse pluggen 
voorzien zijn van een der gelijke kon¬ 
densator tussen +5 V en 0 V. 
Een afscherming aan de onderzijde 
van de plank is overbodig gebleken. 
Ter bescherming van het geheel is 
een tripleks bodemplaat echter wel ge¬ 
wenst. 

ITT- H ~TJ\ 
r 1 

-f T 
U 
D Jn 

r 2 

X _n Q b) 

Figuur 2-3 

Het interieur van de broodjes, De 

koperstrippen voor het IC worden 

volgens het gewenste dekselschema 

verbonden met de strippen voor de 

stekerlijst. 

en toch goed bruikbaar gebleken 

Broodjes 

Het basisontwerp van de broodjes be¬ 
staat uit een plaatje montaprint met 
aan weerszijden twee steker lij sten. De 
stekers en de pennen van het IC wor¬ 
den elk aan een koperstripje met drie 
gaatjes gesoldeerd zodat met mon- 
tagedraad elke gewenste konfiguratie 
kan worden gemaakt. De goedkoopste 

stekerlijst kan eenvoudig worden ge¬ 
maakt van een 7-polige printconnec- 
torset (Aurora Kontakt, ƒ 0,60). Van 
de pluggen worden de 7 soldeerpen- 
nen verwijderd om er verbindings¬ 
snoeren van te maken. De kabelcon- 
nector wordt zover besnoeid dat 
alleen een rechte stekerlijst met rechte 
einden overblijft. De soldeerlippen 
worden goed haaks gezet. Twee van 
deze connectors worden aan weers¬ 
zijden van een plaatje montaprint met 
0,1" steek gesoldeerd. Het plaatje 
(31 X 49 mm) wordt uit een plaat 
montaprint (M60/254) gezaagd. Er 
gaan 9 plaatjes uit één grote. 
De twee' connectors en het plaatje 
worden aaneengesoldeerd tot een U- 
vormig profiel met een buitenmaat 
van 40 mm (zie fig. 2-3). Op de twee 
binnenbanen kunnen nu 1 of 2 IC’s 
worden gemonteerd. De gewenste ver¬ 
bindingen worden aangebracht met 
dun montagedraad. Voor de verbin¬ 
dingen naar de bodemplug, +, —, 
A en B, gebruikt men hetzelfde soort 
snoer als voor de verbindingssnoeren. 
Op het printplaatje kan men ook nog 
een kondensator 10 nF solderen tus¬ 
sen + en —. 

Het doosje, waarin het U-vormige 
geheel wordt gemonteerd, moet bin¬ 
nenwerks 40 X 52 mm en hoog 21 
mm meten. De gebruikte doosjes zijn 
van tripleks. Gezien de bewerkelijk¬ 
heid is deze konstruktie niet aan te 

Maatschets van de gebruikte doosjes; Figuur 2-4b v bevelen. De mooiste oplossing lijkt 
eventueel bruikbaar voor doosjes in hef gieten van polyesterdoosjes. Een 
metaal. Mogelijke uitvoering in metaal. andere mogelijkheid is aluminium. 
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^gat 6 0,6 

Figuur 2-5 1-^-j 

Bevestiging van het interieur in het 

doosje met een beugeltje van staal. 

De doosjes mogen echter geen scher¬ 
pe randen hebben. Suggesties voor 
betere oplossingen zijn de auteur zeer 
welkom. 
In het midden van de bodemplaat van 
het doosje komt het gat voor de 5- 
polige (180°) DIN-chassiskontraplug. 
De plug wordt met 2 lange popnagels 
en onderlegringen vastgezet. Ook op 
de plug worden — en massa doorver¬ 
bonden. 
Nadat de aansluitdraden aan de plug 
zijn gesoldeerd moet het printplaatje 
met de connectors in het doosje wor¬ 
den bevestigd. Dit kan met schroefjes 
worden gedaan maar eenvoudiger gaat 

Figuur 2-6 

De pulsgenerator. Met Rj kan de 

frekwentie worden geregeld van 2-0,2 

Hz. Met St kiest men tussen kontinu 

of met de hand geschakelde pulsen. 

In de laatste stand kan men met S2 

kiezen tussen 0- en 1-niveau. Elke 

JK-flipflop is bruikbaar (70, 72, X 
73, Yi X 76).Als de fan-in van de ge¬ 

bruikte flipflop te groot is kan men 

R4 verlagen tot 10 ohm. 

staal 0.' het met staaldraad 0 0,5 mm, zoals 
in fig. 2-5 is aangegeven. Men boort 
van buitenaf de bevestigingsgaten 
(0 0,6 mm door en door) terwijl men 
de print in de doos op de juiste plaats 
houdt. Door samenknijpen kan men 
het beugeltje van binnenuit in de 
gaten steken. 

De gaten aan de buitenkant plamuurt 
men dicht en de verbinding van 
buitenaf onzichtbaar terwijl deze ge¬ 
makkelijk weer losgenomen kan wor¬ 
den. De deksel wordt met zeer kleine 
platkopschroefjes bevestigd. Het 
schema kan nu direkt op de deksel 
worden getekend. 

V erbindingssnoeren 

De pluggen van de connectorset heb¬ 
ben elk 7 soldeerpennen. De fraaiste 
steker ontstond door de pen in een 
kontrastekerbusje te solderen. Tijdens 
de Firato zijn deze stekers echter on¬ 
betrouwbaar gebleken, omdat het 
snoer breekt bij de soldeerovergang. 
Niet gesoldeerd snoer is niet voldoen¬ 
de vast te schroeven. De enige snoeren 
die alles goed doorstaan hebben waren 
direct op de pen gesoldeerd en be¬ 
kleed met dun maar stevig krimpkous 
tot voorbij de soldeerovergang. 
Men kan verschillende kleuren snoer 
toepassen maar voor de overzichtelijk¬ 
heid is een groot aantal kleuren niet 
bevorderlijk. Ten behoeve van kleur- 
blinden kan een gedeelte van de 
snoertjes worden uitgevoerd met ge¬ 
blokt snoer zoals dat in 40-aderig 
snoer veel voorkomt. 

Pulsgenerator 

Bij het werken met de plank blijkt een 

pulsgenerator in een doosje op de 
plank slecht te voldoen. Handiger is 
een besturingseenheid, die men in de 
hand kan houden zoals bijv. bij een 
diaprojektor. Het geheel blijkt precies 
te passen in een standaard doosje. Er 
zijn twee drukknoppen; één voor om¬ 
schakelen van kontinu pulsen naar 
schakelen met de hand en één voor 
instellen op 0- of 1-niveau. Verder is 
er een knop om de herhalingsfrekwen- 
tie te regelen van 2-0,2 pulsen per 
sekonde. 

Fig. 2-6 geeft het schema van de toe¬ 
gepaste UJT oscillator. De JK-flip- 
flop dient om gelijke tijdsduren te 
krijgen voor 0- en 1-niveau. De in- 
direkte methode om bij handbediening 
de niveau’s te forceren via de J- en de 
K-ingang is gekozen om het anders 
onvermijdelijke optreden van onge¬ 
wenste ekstra pulsen door het den¬ 
deren van de kontakten te voorkomen. 
S2 moet van het maak-voor-verbreek 
type zijn omdat anders in de tussen¬ 
stand het geheel even vrij loopt. 
Telefoonschakelaars zijn zonder meer 
goed bruikbaar maar wegens de grote 
afmetingen werd een normale druk- 
schakelaar gebruikt. Hoewel deze van 
het type verbreek-voor-maak is blijkt 
na parallel schakelen van de vier 
sekties het gewenste type ontstaan te 
zijn doordat de diverse sekties niet 
precies gelijktijdig schakelen. 
Het uitgangssignaal Q is op de plug 
verbonden met pen nr. 1, een verti- 
kale A-lijn. Oorspronkelijk was de Q 
verbonden met pen nr. 3, een horizon¬ 
tale B-lijn, maar dit bleek in het ge¬ 
bruik meer last dan voordeel op te 
leveren. Wil men toch over het Q- 
en het Q-niveau beschikken dan kan 
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Deel 3 VERVOLG BASISSCHAKELINGEN EN PRAKTISCHE TOEPASSINGEN 

kursus ontwerptechniek 
halfgeleiderschakelingen 

UITWERKING VAN DE 
OPDRACHTEN UIT DEEL 2 

Opdracht 3 

Bij het ontwerpen van de versterker- 
schakeling werden drie voorwaarden ge¬ 
steld. De overige gegevens die nodig zijn 
om de schakeling te dimensioneren wer¬ 
den aan het inzicht van de ontwerper 
overgelaten; er moet dus een keuze 
worden gemaakt. 
Zoals reeds in de opdracht werd aange¬ 
geven zijn er een aantal beperkende fak- 
toren zoals de maksimale kollektorspan- 
ning (doorslagspanning) en de grenzen 
waartussen Ic zich moet bevinden opdat 
aE niet te laag is. 
Vanzelfsprekend is het ondoenlijk om 
alle mogelijkheden hier te bespreken en 

emitterspanning Vce groter moet zijn dan 
0,3 V + 1 V = l,3V(V„in = 0,3 V, 
zie hoofdstuk 1, pag. 1040). 
De minimale voedingsspanning moet dus 
gelijk zijn aan: 

VB = VRc r Vee f V* - 2,5 ~r 1,3 -f- 1 

= 4,8 Volt. 

Om er zeker van te zijn dat aan alle 
gestelde eisen wordt voldaan verdient 
het aanbeveling om deze voedingsspan¬ 
ning iets hoger te kiezen, bijv. VB = 
6 Volt. Het dimensioneren van diverse 
onderdelen is nu erg eenvoudig: 

Rc = = -r~7“ ^ 2’7 (Ei2“ waarde) 
Ic I mA 

daarom zal er binnen de gestelde gren¬ 
zen een keuze worden gedaan die voor 
de meeste siliciumtransistoren toepas¬ 
baar is: 

Ic = 1 mA 

y~ min — 100 

R, » i- ■> v,. = 1 Volt. 

Vb maks. = 12 Volt. 

De versterking moet minimaal 100 be¬ 
dragen zodat de spanning over de kol- 
lektorweerstand minstens gelijk moet 
zijn aan: 

Rbi 

*b2 = - 

_V_b__ = 

10 Ib 

18 kQ 

VB- Vb 

Vbe -f Ve 0,7 Vt I v 

10-Ic/a' ' lOl/lOOmA 

10.1 

Ring. = Rbi II Rb2 // 

1 

47 ka 

c2 = 

200 -Ring 

1 
200-r7 * 

S 

2,5 gF. 

2,1 ka 

200 pF. 

VRc - — = 2,5 Volt. 

De topwaarde van de maksimale uit- 
gangsspanning is 1 V zodat de kollektor- 

Voor een stabiele versterking moet gel¬ 
den dat Re > 1/S zodat ve « vi = vu/A. 
Bij een versterkingsfaktor A = 5 staat 
1/5 van de uitgangsspanning over de 

emitterweerstand. De spanningsruimte 
tussen 0 en VB wordt dus in beslag ge¬ 
nomen door de emitter- en de kollektor- 
spanning. Voor een maksimale uitsturing 
geldt dan: 

* , * \r 
Ve. maks T Vu> maks — Vb 

Hierbij is: 

Vrc — Vu maks en 

Ve — Ve maks Vj maks — Vy maks/A 

zodat geldt: 

Vu maks/A + Vu maks — ^ Vb 

ofwel: 

VRc = Vu maks — ——- ~ \ ' 15 • ■§ 

1 +-L 
= 6,25 Volt. A 

Ve = — = 1,25 V 

De waarden van de versterkende weer¬ 
standen zijn nu eenvoudig te bepalen: 

6,25 V 
Rc = 

Re - 

Rb2 — 

0,5 mA 

R 

12 kQ 

2,2 ka 
A 

Vbe + Ve 

10- Ic/oc min 

1,95 V 
0,05 mA 

39 ka 

Rb 1 =- 
Vb - Vbe - Ve 

10 lc / a'n 

13,05 V 
0,05 mA 

^ 270 ka 

De ingangsimpedantie is gelijk aan: 
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Ring - »' Re II Rbi II Rb2 *> 30 ka VERVOLG BASISSCHAKELING A 

zodat: 

Cl 200 • Ri„g 200 • 30 • 103 

= 160 nF (E12 waarde 180 nF) 

lmpedantietransformator of 
emittervolger 

De derde toepassing van basisschakeling 
A is de emittervolger die enkel dient als 
impedantietransformator. De schakeling 
bezit een hoge ingangsweerstand en een 
lage uitgangsimpedantie. 
Uitgaande van basisschakeling A moeten 
de volgende voorwaarden worden gesteld 
(zie fig. 21): 
a) uitgang = emitter 
b) Rc = 0 
c) Re > 1/S 
Zolang aan de derde voorwaarde wordt 
voldaan (Re > 1/S) is de versterking ge¬ 
lijk aan: 

VU _ _JU_ ^ , 

Vi 1/S + Re ~ 

Verschillende reakties van lezers duiden 
erop dat er enigszins verwarring bestaat 
over het wisselstroomvervangschema. 
Men moet hierbij goed bedenken dat er 
over een voedingsbron of batterij geen 
wisselspanning kan staan omdat de im¬ 
pedantie of inwendige weerstand heel 
erg klein is. 
Dientengevolge is de voeding voor wis¬ 
selstromen als een kortsluiting te be¬ 
schouwen, d.w.z. de bovenlijn van de 
schakeling is voor wisselstromen dezelf¬ 
de als de onderste lijn (aarde). 
Dit houdt in dat de basisweerstanden 
voor wisselstromen parallel zijn gescha¬ 
keld. (zie figuur A). 
De kollektorweerstand van een transis¬ 
tor zit met één uiteinde aan de voeding 
(aarde) vast en deze weerstand staat dus 
eveneens parallel aan de kollektorimpe- 
dantie ric van de transistor (zie figuur B). 

De in- en uitgangsspanning bezitten dus 
dezelfde faze zodat de uitgang vrijwel 
eksakt het ingangssignaal ’Volgt”, van¬ 
daar de naam emittervolger. 
De ingangsimpedantie is, afgezien van 
de basisweerstanden, gelijk aan Ring = 
a'.Re. De uitgangsimpedantie is zeer laag 

nL Ruit* = rie//Re = 1/S//Re^l/S 
(zie hoofdstuk 2). 
De gelijkspanningsinstelling van een 
emittervolger (fig. 21b) is erg eenvou¬ 
dig en weinig kritisch. De boven- en on¬ 
dergrens waartussen de uitgangswissel- 
spanning kan bewegen is 0 V en VB. 
Voor een maksimale uitsturing moet de 
spanning Ve dus gelijk zijn aan MVB. 
Indien nu de basis-emitterspanning Vbe 
klein is t.o.v. VB dan kan men gerust de 
basisspanning Vb eveneens op de helft 
van de voedingsspanning instellen. 

Voorbeeld 

♦vB 
Wanneer Ie « Ic = 5mA en VB = 12 V 
dan kunnen de onderdelen als volgt 
worden gedimensioneerd: 

R __ R ____ 6V 
bl 02 10-lc/a'min 0,5 mA 

Figuur A 
Parallelschakeling van basisweerstanden 

voor wisselstroom 

_♦*§. 

= 12 kQ 

6 V 
5 mA 

1,2 kQ 

Ring — Rbi II Rb2 II a • Re ^ 5,7 kQ 

Figuur B 

Kollektorweerstand parallel aan ric 

!) De E6 en En-reeks zijn zowel voor 
weerstanden als kondensatoren van toe¬ 
passing. 

C| 200 ■ Ring 88 1 

De weinig kritische instelling van een 
emittervolger is vooral te danken aan 
het feit dat de volle voedingsspanning 
kan worden benut om het signaal uit te 
sturen. Hierom is het ook niet strikt 
noodzakelijk dat de stroom door de 
spanningsdeler Rbl,Rb2 een faktor 10 
groter is dan de basisstroom. Hoewel 
volledige stroomsturing, met één basis- 

Figuur 21 
Emittervolger of impedantietransforma¬ 

tor 

weerstand dus, niet erg gewenst is kan 
men een verhouding van 2 a 3 tussen Ix 
en Ib wel tolereren. De basisweerstanden 
kunnen dan een aantal malen groter 
worden genomen waardoor de ingangs¬ 
impedantie van de schakeling toeneemt. 

Een praktisch voorbeeld waarbij dit 
wordt toegepast is een hoofdtelefoonver¬ 
sterker zoals in figuur 22 is weerge¬ 
geven. De hoofdtelefoon bezit een im¬ 
pedantie van ongeveer 1 kQ en is recht¬ 
streeks in de emitterleiding opgenomen. 
Omdat de hoofdtelefoon ook een zelf- 
induktie bezit zullen de wisselstroom- 
weerstand en de gelijkstroomweerstand 
verschillen maar in de praktijk is het 
verschil te verwaarlozen. Op de ingang 
van de emittervolger wordt een pick-up 
met kristalelement aangesloten. Een der¬ 
gelijk element geeft meestal een wissel¬ 
spanning af tussen 0,3 en 1V (top- 
waarde) welke spanning groot genoeg is 
om de hoofdtelefoon uit te sturen. De 
inwendige weerstand van het element 
is echter hoog en daarom moet de in¬ 
gangsimpedantie van de emittervolger 
minstens 100 kQ bedragen. Om dit te 
bereiken wordt een transistor gekozen 
met een minimale stroomversterkings- 
faktor a'm-in = 400 (BC109c) terwijl de 
verhouding tussen Ij en Ib een faktor 

Figuur 22a 

Hoofdtelefoonversterker 
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twee is zodat de basisweerstanden een 
hoge waarde bezitten. 
De maksimale uitgangsspanning bedraagt 

maks = 1 Volt (= Vi maks) Z°dat de 
gelijkspanning over de emitterweerstand 
(hoofdtelefoon) minstens 1 Volt moet 
zijn. Bij het dimensioneren van de on¬ 
derdelen moet men echter rekening hou¬ 
den met variaties van de voedingsspan¬ 
ning en met toleranties van de gebruikte 
komponenten. 
Het is echter zeer moeilijk om alle in¬ 
vloedhebbende faktoren te berekenen en 
aan de hand daarvan de schakeling te 
dimensioneren. Hierom is het gebruike¬ 
lijk om een faktor twee of meer span- 
ningsruimte te kiezen dan strikt noodza¬ 
kelijk is, zodat men zeker aan de veilige 
kant zit. Hierdoor zal de hier besproken 
hoofdtelefoonversterker nog goed funk- 
tioneren bij een voedingsspanning van 
3 Volt. 
Een faktor twee meer spanningsruimte 
betekent dat de emitterspanning 2 Volt 

Aan de ingang van de versterker kan 
een potentiometer (variabele weerstand) 
worden geplaatst zodat het ingangssig¬ 
naal naar believen kan worden verzwakt 
en op deze manier een volume-regeling 
is ontstaan. Deze pot.meter mag de in- 
gangsimpedantie van de schakeling niet 
beïnvloeden zodat hiervoor een hoge 
waarde moet worden gekozen; bijv. 
0,5 MQ of 1 MQ. Nu bestaan er pot- 
meters met een lineair en een logarit¬ 
misch verband tussen de weerstands- 
waarde en de draaiingshoek van de as. 
Omdat het menselijk oor de verschillen 
in geluidsniveau logaritmisch interpre¬ 
teert kan men het beste voor de volu¬ 
meregelaar een logaritmische pot.meter 
kiezen zodat een soepele volumeïnstel- 
ling mogelijk is (zie fig, 22b). 

BASISSCHAKELING B 

In figuur 23 is het wisselstroomschema 
van basisschakeling B weergegeven (zie 

moet bedragen, zodat: 

De stroom Ij is gelijk aan 2.Ib =10 ^iA 
zodat de waarden van Rbl en Rb2 kun¬ 
nen worden bepaald: 

Rb2 
Vb 

II - lb 

2,7 V 
5 \iA 

560 kQ 
Figuur 23 
Basisschakeling B 

De ingangsimpedantie is nu gelijk aan: 

Ring = Rb 1 II Rb2 // a ‘Re 

= 180 kQ II 560 kQ // 400 ka ^ 100 k: 

ook fig. 17b, deel 2) waarbij de emitter 
als ingang fungeert. Zoals reeds eerder 
werd berekend is de ingangsweerstand 
gelijk aan: 

zodat: 

Ci 
1_ 

200- Ring 
56 nF De versterking is erg eenvoudig te vin¬ 

den door de stroom ic te bepalen: 

Lineaire potentiometer 

0,5 

Logaritmische potentiometer 

Figuur 22b 

— Vi 
lc ^ le = - 1 = —- 

rie 

o Re 
Vu = — lc • Rc = - • Vi 

Tie 

Rc 

Rb/a' + VS ‘ Vi 

Uit deze formule blijkt dat de uitgangs¬ 
spanning dezelfde faze bedt als het in¬ 
gangssignaal terwijl de versterking gro¬ 
ter is bij een kleinere waarde van Rb. 
In het geval dat Rb nul is, bedraagt de 
versterking: 

A = = S • Rc = 40 • lc • Rc 
Vs 

= 40 • VRc 

Deze versterkingsfaktor is dus identiek 
aan die van basisschakeling A zonder 
emitterweerstand. De ingangsimpedantie 
is echter veel lager nl. Ring ^ 1/S. 

Basisschakeling B wordt meestal erg wei¬ 
nig toegepast; slechts in die gevallen 
waar een lage ingangsimpedantie nodig 
is. In hoogfrekwenttechnieken waar men 
kabels laagohmig af wil sluiten (50— 
300 Q) kan deze schakeling zin hebben, 
doch hetzelfde resultaat kan worden 

♦vB 

Figuur 24 
Praktische uitvoering van basisschake¬ 

ling B 

bereikt met de basisschakeling A, door 
parallel aan de ingang een lage weer¬ 
stand aan te brengen. 
De praktische schakeling is weergegeven 
in figuur 24. Voor een zo groot moge¬ 
lijke versterking moet de basisimpedan- 
tie nul zijn hetgeen wordt bereikt door 
de basis voor wisselstromen via een 
grote kondensator naar aarde kort te 
sluiten. De dimensionering van de on¬ 
derdelen is precies eender als in deel 2 
werd beschreven. De grootte van kon¬ 
densator C2 is afhankelijk van de fre- 
kwentie waarbij de schakeling wordt 
toegepast. 
Hiervoor geldt globaal de volgende for¬ 
mule: 

0,6 f • a min 

waarin f de laagste frekwentie is waarbij 
de schakeling nog goed moet werken. 

BASISSCHAKELING C 

De impedantie op de kollektor van ba¬ 
sisschakeling C (fig. 25) is zeer hoog. 
Dientengevolge zal er door het aanleg- 
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Basisschakeling C 

gen van een spanning \i vrijwel geen 
kollektorwisselstroom lopen en zal even¬ 
eens de emitterstroom heel erg klein 
zijn. De wisselspanningen ve en vb zijn 
dan ook zo klein dat men deze in de 
praktijk op nul kan stellen. 
Deze basisschakeling kan dus niet als 
versterkertrap worden gebruikt. Als 
stroombronschakeling 2) kan dit circuit 
toch nut hebben en vooral bij de mo¬ 
derne geïntegreerde technieken wordt zij 
vaak toegepast. 
Wanneer men bijvoorbeeld met één ver- 
sterktrap een zeer hoge versterkingsfak- 
tor wil verwezenlijken dan kan men de 
kollektorweerstand vervangen door een 
dergelijke stroombronschakeling zodat 
er een zeer hoge kollektorimpedantie 
ontstaat terwijl er toch voldoende ge¬ 
lijkstroom kan lopen. Ook op andere 
plaatsen waar bij een tamelijk grote ge¬ 
lijkstroom toch een hoge wisselstroom- 
weerstand wordt vereist kan deze scha¬ 
keling erg nuttig zijn. 
Men moet zich echter goed realiseren 
dat dit basiscircuit alleen in kombinatie 
met andere schakelingen kan worden ge¬ 
bruikt omdat op welke wijze dan ook 
een bepaalde kollektorgelijkspanning 
aanwezig moet zijn om de transistor te 

2) Een stroombron is een element met 
een zeer hoge inwendige weerstand. Het 
is in principe een voedingsbron die een 
konstante stroom levert, onafhankelijk 
van de belasting die er op wordt aange¬ 
sloten. De stroombron is dus de tegen¬ 
pool van de spanningsbron waarbij wel 
de stroom, mhar niet de geleverde span¬ 

ning wordt beïnvloed door de belasting. 
In onder staande figuur is het symbool 
voor een stroombron weergegeven. 

stroombron spanningsbron 

laten werken. Een en ander zal duidelijk 
worden bij de toepassing van deze scha¬ 
keling. Bij de behandeling van de ba¬ 
sisschakeling zal nog even in het midden 
gelaten worden hoe men dit moet rea¬ 
liseren. 
De instelling van de stroombronschake¬ 
ling kan op dezelfde wijze worden ge¬ 
realiseerd als bij de andere schakelingen 
(fig. 26). Bij dit circuit is de grootte van 
de basisweerstanden Rbl en Rb2 niet van 

Figuur 26 

Stroombronschakeling met basisweer¬ 
standen 

belang mits de stroom Ij groot is t.o.v. Ib. 
De kollektorimpedantie is namelijk prak¬ 
tisch onafhankelijk van Rbl en Rb2. 
Uitgaande van een gewenste kollektor- 
stroom Ic kan men de instelling van het 
circuit bepalen. Voor een stabiele instel¬ 
ling (dus Ic is onafhankelijk van de 
eigenschappen van de transistor) moet 
gelden: Re > 1/S. Een gelijkspanning 
over Re van 0,7 Volt is in de meeste 
gevallen groot genoeg om een stabiele 
instelling te verzekeren (zie deel 2, 
pag. 1138). 
Bij een kollektorstroom van bijv. 1 mA 
en een voedingsspanning VB = 6 V 
geldt: 

Re 

Rbl 

0,7 V 
680 Q 

1 mA 

Vr - Vbe - Vb 

10 • Ic / 3C min 

6 0,7 - 0,7 V 

100 gA 
47 kQ 

evenzo: Rb2 ~ 15 k 
De stroom mag ook groter worden ge¬ 
kozen bijv. 1 mA. De basisweerstanden 
zijn dan resp. 4,7 kQ en 1,5 kQ. 
In veel gevallen wil men dat de stroom 
Ic ook onafhankelijk is van de voedings¬ 
spanning. Dit kan men op eenvoudige 
wijze bereiken door twee siliciumdiodes 
als gelijkspanningsbron op de basis aan 
te sluiten (zie fig. 27a). De stroom door 
de diodes (die groot moet zijn t.o.v. Ib) 
wordt ingesteld d.m.v. Rb. Wanneer nu 
de voedingsspanning varieert dan veran¬ 
dert wel de stroom door Dj en D2 doch 
de diodespanning is weinig afhankelijk 
van de stroom erdoor vanwege de steile 
I-V-karakteristiek (zie deel 1). Vb be¬ 

draagt dus 2 x 0,7 V = 1,4 V zodat de 
stroom Ic gelijk is aan: 

4 __ Vb - Vbe 0,7 V 

C Re Re 

Ter illustratie: wanneer VB varieert tus¬ 
sen 3 V en 15 V dan verandert de kol¬ 
lektorstroom Ic slechts 10 %. Men kan 
dus werkelijk spreken van een konstan¬ 
te stroombron. 
In figuur 27b is dezelfde schakeling met 
een PNP-transistor (silicium) weerge¬ 
geven zodat men naar believen een keu¬ 
ze kan maken tussen een stroombron 
t.o.v. aarde en t.o.v. de voedingslijn (zie 
fig. 27c). 

DARLINGTON-SCHAKELING 

Deze schakeling bestaat uit twee emitter- 
volgers die achter elkaar zijn geschakeld 
(fig. 28). Hierdoor kan de ingangsimpe- 
dantie van een versterker tot ekstreem 
hoge waarde worden opgevoerd. De 
emitterweerstand van de transistor Tj 

NPN-stroombron PN P-stroombron 

schakeling schakeling 

Figuur 27 

Stroombronschakeling ingesteld d.m.v. 
diodes 
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Darlingtonschakeling met zeer hoge in- 
gangsim pedantie 

wisselstroomvervangschema 

Figuur 28 

wordt gevormd door de ingangsimpe- 
dantie van T2. De totale ingangsweer- 
stand bedraagt dus: 

Wanneer I^ = 4 mA en VB = 12 Volt 
wordt gekozen dan verloopt de dimen- 
sionering als volgt. Voor een maksimale 
uitsturing geldt: 
Ve«MV, = 6V 
zodat 

Re = ~ = 1,5 kn 
Lc2 

Iel ^ Ib2 — 
lc2 

Ot^min 

10 jaA 

lbl = m 0,1 jxA 
Cf- lmin 

Omdat de basisstroom Ibl afhankelijk is 
van de stroomversterkingsfakor van 
twee transistoren verdient het aanbe¬ 
veling om de stroom door de basis¬ 
weerstanden Ij minstens een faktor 10 
groter te kiezen dan Ibl om zeker te zijn 
van een stabiele gelijkspanningsinstelling: 

Ij = Ibl . 10 ^ 1 gA 

Vb = Vbel + Vbe2 + Ve2 = 0,7 ~b 0,7 + 6 

Rb] 

= 7,4 Volt. 

VB - Vb 4,6 V 

Rb2 
Vb 

II 

ll 1 

7,4 

4,7 MO 

lpA 
6,8 MO 

De ingangsimpedantie is dus gelijk aan: 

Ring = Rbi II Rb2 II a'i • Cf.'2 ■ Re 

= 4,7 MO II 6,8 MO // 100-400-1,5 kQ 

^ 2,6 MO. 

Ring = a'i.(a'2 • Re). 

Met opzet is er onderscheid gemaakt tus¬ 
sen de stroomversterkingsfaktoren a/ 
en a2' van de transistoren. De emitter- 
(= kollektor)stroom van T2 is gelijk aan 
de basisstroom van T2 welke zeer klein 
is. Hierdoor zal de stroomversterking 
van Tj veel kleiner zijn dan die van 
T2 .3) 
Als bijvoorbeeld de kollektorstroom Ic 
van T2 1 mA is zal de basisstroom 
10 jiA of minder bedragen. In de mees¬ 
te gevallen zal a' groter zijn dan 10 en 
hiervan uitgaande is de maksimale basis¬ 
stroom van Tj gelijk aan 1 \iA. 
Er zijn echter enkele typen transistoren 
die zelfs bij dergelijke kleine kollektor- 
stromen nog een hoge a' bezitten. Een 
goed voorbeeld hiervan is het type 
BC109c (a' > 100 bij Ic = 10 |iA; 
a' > 400 bij Ic = 2 mA). 

3) Bij grote en zeer kleine stromen 
neemt de stroomversterkingsfaktor sterk 

af. Het gebied waarbij a' (of aE) maksi- 
maal is ligt in de meeste gevallen tussen 
0,5 en 5 mA kollektorstroom. 

VERSTERKERTRAP MET ZÉÉR 
HOGE VERSTERKING 

Door basisschakeling A te kombineren 
met ’n stroombronsehakeling (basisscha- 

Figuur 29 
Versierktrap met zeer grote versterkings■ 
faktor 

keling C) kan men een versterktrap rea¬ 
liseren met een versterkingsfaktor van 
1000 tot 5000 keer. 
In figuur 29 is het principe van deze 
schakeling weergegeven waarbij echter 
de gelijkstroominstelling nog even bui¬ 
ten beschouwing wordt gelaten. Zoals 
bekend, is de versterking van Tj gelijk 
aan A = S.RC. 
In plaats van een kollektorweerstand Rc 
is hier een stroombronsehakeling in de 
kollektorleiding opgenomen. Deze im- 

Figuur 30 
Impedantie tussen kollektor en emitter: 

pedantie tussen kollektor en emitter van 
Tl werd in voorgaande schakelingen 
meestal oneindig groot verondersteld 
maar speelt hier wel degelijk een rol. 
Voor wisselstromen vormt de voeding 
een kortsluiting naar aarde. De twee im- 
pedanties van en T2 zijn dus voor 
wisselstroom parallel geschakeld. De im¬ 
pedantie van de stroombron is, t.g.v. 
emitterweerstand Re2, vele malen groter 
dan de kollektor-emitterweerstand van 
de onderste transistor (zie deel 2, pagina 
1141) zodat de eerste impedantie te ver¬ 
waarlozen is en alleen de c-e-impedantie 
van Tj, hier genoemd rce, bepalend is 
voor de versterking (fig. 30). 
De versterking is dus bij benadering ge¬ 
lijk aan A ~ S.rce en is geheel afhan¬ 
kelijk van de transistoreigenschappen S 
en rce. 
Nu is het produkt S.rce bij de meeste 
transistoren een tamelijk konstante fak¬ 
tor d.w.z. onafhankelijk van de kollek- 
tor-gelijkstroom. Wanneer Ie toeneemt 
zal de steilheid S = 40.Ic eveneens gro¬ 
ter worden maar rce neemt dusdanig af 
dat het produkt gelijk blijft. 
Omdat men in de transistortechniek het 
liefst met konstante parameters werkt 
wordt de grootheid r^ weinig gebruikt 
en meestal wordt dan ook de grootheid 

toegepast: 
Li = S.r^ (^i = S.Rj bij buizen). 
De waarde van \i is afhankelijk van het 
type transistor maar ligt in de praktijk 
tussen 1000 en 5000. De versterking in 
deze schakeling is dus: A ~ ^ 1000 
a 5000. 

GELIJKSPANNINGSINSTELLING 
VAN FIGUUR 29. 

Omdat een zeer kleine verandering van 
Ic al een grote spanningsvariatie op de 
kollektor teweeg brengt (t.g.y. de hoge 
kollektorimpedantie = stroombron) zal 
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♦ Vb=6V 

Figuur 31 

Stabiele instelling van een versterktrap 
m.b.v. tegenkoppeling 

de gelijkspanningsinstelling erg kritisch 
zijn. De stabilisatie door toepassing van 
een emitterweerstand en twee basisweer¬ 
standen zoals tot heden gebruikelijk was 
is hier dan ook geheel onvoldoende. Er 
moet dus naar een andere metode wor¬ 
den gezocht en de enige openblijvende 
mogelijkheid is de toepassing van tegen¬ 
koppeling. 
In figuur 31 is de komplete schakeling 
met stabiele gelijkspanningsinstelling 
weergegeven. 
De weerstand Rx die tussen kollektor en 
basis van Tj is aangesloten moet groot 
zijn t.o.v. r^ = p/S omdat anders hier¬ 
door de versterking wordt beïnvloed. 
Tevens moet de stroom groot zijn 
t.o.v. Ib. Dit is in principe in tegenspraak 
met elkaar zodat hier een kompromis 
moet worden gevonden. 
Wanneer de kollektorstromen door bei¬ 

de transistoren niet eksakt gelijk zijn zal 
de kollektorspanning Vc groter of klei¬ 
ner worden. In het geval dat Vc kleiner 
wil worden zal ook de spanning Vbe af¬ 
nemen. Dit heeft weer tot gevolg dat de 
kollektorstroom Icl kleiner wordt en de 
kollektorspanning toeneemt. Door het 
aanbrengen van de „tegenkoppelweer- 
standen” Rj en R2 worden dus de va¬ 
riaties van de uitgangsspanning in sterke 
mate tegengewerkt. 
De dimensionering van de schakeling is 
nu erg eenvoudig. De stroombronscha- 
keling wordt bijvoorbeeld ingesteld op 
een stroom van 1 mA. Hieruit volgt dat: 

Re2 = -f’7 y % 680 n 
1 mA 

De weerstand Rb2 dient voor de instel¬ 
ling van de siliciumdiodes Dj en D2. 
Wordt hiervoor een stroom van bijv. 
y2 mA gekozen dan is: 

Rb2 — 
Vb - 2 Vd 

0,5 

4,6 V 

0,5 mA 
^ 10kQ. 

Voor de maksimale uitsturing moet de 
spanning Vc zich midden tussen de ni¬ 
veaus VB — VRe2 en 0 V bevinden dus: 

Vc = y2 (vB - vRe2) = y2(6 — 0,7) ~ 
2,6 Volt. 
De basisstroom Ib is gelijk aan Ic/a^in = 
10 pA zodat Ij = 100 pA. De weer¬ 
standen Rj en R2 zijn dan gelijk aan: 

Ri 

r2 

Vc - Vbe 

h 
2,6 - 0,7 V 

100 pA “ 
22 kQ. 

Vbe 

II 

0,7 V 

100 jiA 
6,8 kQ. 

Door de tegenwerking van de kollektor¬ 
spanning via Rj naar de basis van T2 zal 

de kollektorspanning Vc altijd stabiel 
zijn en wel gelijk aan: 

Vc = Vcb + vb 

De stroom Ij is volledig bepaald door R2 
en de kollektorspanning bedraagt dan 
ook: 

Vbe + (Ii • Ri) = Vbe + 
Vbe 

r2 

= Vbe • 
R2 4" Ri 

R2 

Uit deze eenvoudige vuistregel blijkt dat 
Vc geheel onafhankelijk is van de voe¬ 
dingsspanning en van de kollektor¬ 
stroom. Dit opent nieuwe perspektieven 
voor het ontwerpen van uiterst stabiele 
schakelingen. In het volgende hoofdstuk 
zal hieraan alle aandacht worden be¬ 
steed en het principe van deze tegen¬ 
werking of tegenkoppeling zal hierin na¬ 
der worden uitgelegd. 
De tegenkoppeling in deze schakeling 
heeft ook nog andere gevolgen. De kol- 
lektorimpedantie van Tj wordt mede be¬ 
paald door de weerstand Rx zodat de 
versterking iets lager zal zijn dan de 
faktor p. Verder is de ingangsimpedan- 
tie zéér laag, veel kleiner dan de in- 
gangsweerstand van de transistor. 
Om toch een hoge ingangsimpedantie te 
bereiken zou men gebruik kunnen ma¬ 
ken van een emittervolger of darlington- 
trap die hiervoor wordt geschakeld. 
Menigeen zal de eksakte werking van de 
tegenkoppeling in de beschreven schake¬ 
ling zijn ontgaan. Het is ook slechts be¬ 
doeld als een aanloop tot het volgende 
hoofdstuk dat geheel gewijd is aan tegen¬ 
koppeling. 

Elektronika 

Sinds kort is het boekwerk ’T Basiskursus halfgeleiderelektroni- 

ka" verschenen. Het le deel, omvattende hoofdstuk 1 t/m 7, 

werd reeds gepubliceerd in de nummers januari t/m september 

1968 van Elektuur. In het boekwerk is dit uitgebreid met deel 2, 

hoofdstuk 8 t/m 12. 

De kursus "Ontwerptechniek voor halfgeleider schakelingen" , ge¬ 

start in het oktobernummer, kan gezien worden als een uitbrei¬ 

ding van deze basiskursus halfgeleiderelektronika, omdat in dit 

boek uitvoerig wordt ingegaan op de fysische werking en opbouw 

van halfgeleiders. Hierdoor is het uitermate geschikt voor stu¬ 

diedoeleinden ( zoals bijv. MTS, HTS en TH ) en voor elektro- 

nici met belangstelling op dit gebied. Vooral de ic-technologie 

en de geometrische opbouw van integrated circuits, die in dit 

boek worden besproken, zijn zeer interessant voor al diegene 

die nauw bij deze ontwikkeling zijn betrokken. 

Bestellingen kunnen worden gedaan door storting van ƒ 5, 20 op 

gironummer 124.11.00 t.n.v. Elektuur, postbus 40, Geleen met 

bij vermelding: TB2. 

Voor België op PCR 17.70.26 het bedrag Bfrs. 78, - 
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BASISSCHAKELINGEN 

basisschakeling 

A 

hoge versterking 

A = 40 • Vrc 

stabiele versterking emittervolger 

A ^ 1 

Ring = hoog Ring. — hoog 

R. = laag 
Ultg 

ERRATA DEE L 2 

pag.1138 kolom 2. midden:... . zodat lc lc) voornamelijk wordt 

bepaald door Re en Vb 

onderste formule moet zijn: 

vb « Rh2 • vR 
Rbi+Rb2 B 

pag.1139 kolom 1. onderaan Bij de praktische dimensionering 

van de schakeling werd voor Rb2 

kolom 3. Opdracht 3. 

een waarde van 15kft gevonden; 

dit moet zijn Rb2 ^ 6, 8k2. 

(zie ook fig. 15) 

De formule S = 1/(40.Ic) is van- 

zelfsprekend fout en moet zijn: 

S = 40.lc 

pag.1143 kolom 1. regel 22 moet luiden: - voedingsspanning 

VB = 12 Volt 

regel 25 Re ~ 1/S moet zijn Re> 1/S 
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npn Digital 
■ Integrated Circuits 

RCA COS/MOS INTEGRATED CIRCUITS 
COS/MOS is de RCA aanduiding voor een serie complementaire logica schakelingen met 
toepassing van MOS transistoren. 

SPECIFIEKE VOORDELEN: 
• Ultra laag vermogens verbruik - 64 Bit actief geheugen - Pt = 150 nano Watt statisch 

• Hoge storingsmarge - Vt = 4 volt by Vdd = 10 volt. 

• Hoge systeemsnelheid - Propagation delay 50 - 200 n s. 

CD4000D Dual 3 input NAND + Inverter 

CD4001D Quad 2 input NAND 

CD4002D Dual 4 input NAND 

CD4003D Dual D type Flip-Flop 

CD4004T 7 Stage counter 

CD4005D 16 Bit NDRO active memory 

CD4006D 18 Stage shift register 

CD4007D4 Transistor array + Inverter 

CD4008D Hex MOS-TTL buffer invert 

CD4009D Hex MOS-TTL buffer non-invert 

TA5519 4 Bit full adder 

TA5577 64 Bit active memory 

TA5460 4 Channel analog switch 

TA5580 Presettable devide by ”N” counter 

TA5684 Decade counter + decoder 

TA5578 8 Stage shift register 

TA5579 Dual 4 Stage shift register 

TA circuits zijn ontwikkelings-typen 
en momenteel nog beperkt leverbaar, 
commerciële introductie van deze 
circuits is gepland vóór januari 1970. 

N V out 

Het naaststaande schema geeft de unieke 

opbouw weer van de RCA complementaire 

MOS schakeling. Door toepassing van dit 

principe, waarbij de aard van de belasting 

capacitief is, is een variatie in de parameters van 

de actieve componenten van zeer geringe invloed 

op het juiste functioneren van de totale schakeling. 

Hierdoor is COS/MOS logica een systeem dat 

betrouwbaar is en waarbij het zeer goed mogelijk 

is hogere-orde circuits te fabriceren. 

r INTERNATIONAL ELECTRONICS COMPAN 
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men het signaal beter via een doosje 
dan via een plug invoeren. Omdat de 
fan-out van de generator door de 
kabelkapaciteit niet groot is kan met 
voordeel een dual NANDpowergate 
worden ingebouwd. 

Indikatoren 

Voor de indikatoren wordt de signaal- 
lamphouder EST M575 (Aurora Kon- 
takt) gebruikt. Deze lamphouder is zo 
klein dat er twee indikatoren in één 
doosje kunnen worden gebouwd. De 
lampjes (6,3 V, 0,15 A) hebben ook 
bij veelvuldig schakelen een lange 
levensduur. Tijdens de Firato zijn 
diverse lampjes minstens 200.000 
maal aan- en uitgeschakeld zonder 
aantoonbare zwarting verkregen te 
hebben. 
De koudweerstand van deze lampjes 
is ongeveer 5 Ohm. De aanloopstroom 
ligt dus in de orde van 1 A. Omdat 
het wel eens voor kan komen, dat 10 
indikatoren tegelijk gaan branden is 
er voor de indikatie in een aparte voe¬ 
ding van 7 Volt voorzien, zodat bij 
schakelfouten de spanning op de IC’s 
niet tot fatale waarden kan oplopen. 
Door een serieweerstand wordt de in- 
schakelstroom beperkt tot 0,7 A. 
De schakeling mag niet door de indika¬ 
toren worden belast zodat men de 
lamp niet met één transistor kan 
sturen. De gebruikte schakeling is 
weergegeven in fig. 2-7. Voor T2 kan 
men zeer goed de grote PNP transis- 
toren (T05) gebruiken, die op de 
dumpprintjes van IBM zitten (o.a. 
Radio Twenthe). De type 013 en 030 
voldoen uitstekend bij een versterking 
van minstens 80 X. De toegepaste 
transistoren moeten in ieder geval een 

lage lekstroom bezitten zodat typen als 
VN 101 en VP 102 hiervoor onge¬ 
schikt zijn. 
M.b.v. R4 wordt een triggerwerking 
met een grote hysteresis bewerkstel¬ 
ligd. De lamp gaat aan bij Yi groter 
dan 2,2 V en uit bij Yi kleiner dan 
0,6 V. Voor een eerste test van onbe¬ 
kende IC’s zijn deze indikatoren dus 
ook goed bruikbaar. 

Assortiment 

Behalve de pulsgenerator en indikator 
kan men nog andere hulpapparatuur 
toevoegen. Broodjes met niveau- 
schakelaars, snellere pulsgeneratoren 
voor indikatie met een oscillograaf, 
AD en DA omzetters en dergelijke. 
Dit kan echter het beste aan de fan¬ 
tasie van de lezer worden overgelaten. 

Wat de broodjes met IC’s betreft is 
men afhankelijk van het aanbod. 
Het type 00 van Bipak (4-voudige 
NANDpoort met elk 2 ingangen) is 
ruimschoots verkrijgbaar en zeer nut¬ 
tig voor ontwerp- en demonstratie¬ 
doeleinden. Voor de overzichtelijkheid 
kan men het beste één funktie per 
broodje nemen. 
Type 30 (NANDpoort met 8 ingan¬ 
gen) is dan beter geschikt. Vaak ont¬ 
breekt een ingang, zodat men bijv. een 
serie kan maken met 7 ingangen links 
en rechts A, B en de uitgang 5-voudig. 
Type 40 (dubbele NANDpowergate 
elk met 4 ingangen) is nuttig als lijn¬ 
drijver. 
Type 01 is geschikt als ,,wired or”. 
Men kan de bruikbare uitgangen 
samennemen en met een weerstand 
aan 4- 5 V zodat een ,,exclusive or” 
kan worden gerealiseerd. 
J-K-flipflops zijn moeilijk te krijgen. 

Type 74 is echter volop verkrijgbaar. 
Deze dubbele D-flipflop is bruikbaar 
als tweedeler geheugen en onderdeel 
van een schuifregister. 
Type 83 (4 bits volle opteller) is be¬ 
perkt verkrijgbaar. Met 2 registers 
van 4 D-flipflops en één D-flipflop 
voor het bewaren van de carry kan 
men zowel een serie- als een parallel- 
opteller maken. 
Met 2 X 74 in één broodje kan men 
een 4 bits schuifregister samenstellen. 
Bij ingewikkelde schakelingen als ver¬ 
menigvuldigers is het dan niet nodig 
elk register uit losse flipflops samen te 
stellen. 
Een paar broodjes met prikvoeten zijn 
geschikt voor het testen van onbeken¬ 
de IC’s. 

Gemiddeld blijken 3 van de 8 BiPak 
ICs bruikbaar en 2 beperkt bruikbaar. 
De 3 overige zijn defect of zeer be¬ 
perkt bruikbaar (niveaufouten maken 
samenwerken met andere IC’s wel¬ 
haast onmogelijk). Over het algemeen 
blijken eenvoudige IC’s minder uitval 
te vertonen dan ingewikkelde. Deze 
gegevens zijn gebleken uit een test 
van ongeveer 200 IC’s. 

De belangstelling voor dit onderwerp 
blijkt veel groter dan werd verwacht. 
De mogelijkheid is niet uitgesloten dat 
er onder de geïnteresseerden andere 
ideeën bestaan over de konstruktie en 
opbouw van een digitale broodplank. 
Gezien het belang van dit ontwerp 
wordt het zeer op prijs gesteld indien 
belangstellenden hierover kontakt op¬ 
nemen met de redaktie of de auteur, 
zodat eventuele nieuwe denkbeelden 
er toe kunnen bijdragen om tot een 
misschien nog beter ontwerp te komen. 
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Fig. 1 Blokschema van de leugen- 
detektor. 

leugendetektor H.G. Vaasen 

Kontroleert de emotie en het bewustzijn d.m.v. de galvanische oppervlakte- 
weerstand van de huid. 

De leugendetektor kan de variaties 
aantonen in de elektrische weerstand 
van de huid van de proefpersoon. 
Deze variaties kunnen rechtstreeks in 
verband worden gebracht met de 
fysiologische fluktuaties, die veroor¬ 
zaakt worden door emotionele span¬ 

ningen. 
Een professionele leugendetektor doet 
gelijktijdig de verschillende parameters 
van fysiologische reakties, waarvan 
bekend is dat ze op en neer gaan bij 
emotionele spanningen, meten en 
registreren. Dit omvat de bloeddruk, 
de diepte en snelheid van het ademen, 
de polsslag en de huidweerstand. 
Hiervan is de huidweerstand in de 
palm van de hand het makkelijkst 
waar te nemen. Deze weerstandsver¬ 
andering wordt door de leugendetek¬ 
tor gedetekteerd en aangetoond maar 

de betekenis hiervan is tamelijk inge¬ 
wikkeld. 
Het doel van de ondervrager, die de 
leugendetektor gebruikt, is het waar¬ 
nemen van de reakties. Het betrappen 
op een leugen vereist vaardigheid in 
de uitleg. Alleen een beroepspsycho¬ 
loog is in staat om hieruit eksakte 
konklusies te trekken, maar na enige 
oefening is ook de leek wel in staat 
om uit de reakties van de proefper¬ 
soon op te maken of hij de waarheid 
spreekt. 

Opbouw van de schakeling 

De schakeling is te verdelen in drie 
sekties: een meetbrug, een gelijkspan- 
ningsversterker en een indikatorge- 
deelte zoals in het blokschema van 
figuur 1 is aangegeven. De brug is 

opgebouwd uit Rj en R2 en de huid¬ 
weerstand van de proefpersoon. Weer¬ 
stand Ri komt overeen met de be¬ 
kende weerstand in een Wheatstone- 
brug, terwijl de huidweerstand hierin 
de onbekende weerstand voorstelt (zie 
fig. 2). De uitgangsspanning van de 
brug kan d.m.v. R2 op nul worden in¬ 
gesteld (de brug is dan in evenwicht). 
Indien de huidweerstand verandert 
raakt de brug uit balans en op de uit¬ 
gang verschijnt een gelijkspanning. Dit 
kleine signaal wordt door de operatio¬ 
nele versterker \xA 709 versterkt (fig. 3). 
Kondensator Q dient om ongewenste 
wisselspanningen en stoorpieken te 
onderdrukken. 
Om het IC tegen ongewenste ingangs¬ 
signalen te beschermen zijn de vol¬ 
gende maatregelen genomen. De serie- 
weerstanden R3 en R4 vormen een be- 
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grenzing voor de stroom en de dioden 
Dj en D2 zorgen ervoor dat het in- 
gangsniveau niet groter wordt dan 

0,6 V. 
De versterkingsfaktor van het IC kan 
worden beïnvloed door de tegenkop- 
peling van de uitgang naar de ingang 
te veranderen. In de schakeling ge¬ 
beurt dit m.b.v. pot.meter R5, zodat 
de gevoeligheid van de schakeling kan 
worden ingesteld. 
De komponenten C2 en R7 tussen aan¬ 
sluiting 1 en 8 van het IC en C3 tus¬ 
sen de uitgang en aansluiting 5 zorgen 
voor de nodige frekwentiekompen- 
satie. Weerstand R8 beveiligt het IC 
tegen overbelasting indien de uitgang 
wordt kortgesloten. 
Voor de indikator (M^ kan elk type 
d.c.-voltmeter worden gebruikt met 
een meetbereik van 2,5-3 V en 1000 
Ohm per Volt. Indien een 1 mA- 
meter wordt gebruikt moet in serie 
met de meter een weerstand van 
2500-3000 Ohm worden opgenomen. 
De ingangsplug Jj (jack- of gitaarplug) 
heeft een maakkontakt dat sluit indien 
de plug wordt ingestoken. 

Elektroden 

De elektroden worden gemaakt van 
plaatjes koper (25x25x3 mm), die 
m.b.v. een bol-kop-hamer enigszins 
rond worden gemaakt zodat ze passen 
in de palm van de hand. De elek¬ 
troden moeten tijdens het gebruik 
schoon worden gemaakt en oxydatie- 
verschijnselen moeten worden voor¬ 
komen (bijv. opschuren met schuur¬ 
papier). 
Aan de holle kant van de elektrode 
wordt een kleine U-vormige brug ge¬ 
soldeerd om een klem aan vast te 
maken. Deze klem houdt de elektrode 
op zijn plaats. Het uiteinde van de 
klem wordt zodanig om de U-brug ge¬ 
bogen dat de elektrode verstelbaar is 
(zie foto). Voor de aansluiting van de 
elektroden wordt een twee-aderig af¬ 
geschermd snoer genomen waarbij aan 
elke elektrode één ader wordt gemon¬ 
teerd. 

Testen van de schakeling 

Om het apparaat in te schakelen moet 
Sj in de stand AAN staan en tevens 
de plug ingestoken zijn. Men moet dus 
nooit vergeten de plug uit te trekken 
zelfs indien Sj UIT zou staan, omdat 
de brug zijn voeding krijgt via het 

maakkontakt aan de plug. Om de 
schakeling te kontroleren wordt een 
weerstand van 50-100 kOhm tussen 
de elektroden aangesloten. Stel de ge- 
voeligheidspotentiometer R5 in op 
maksimale weerstand en plaats de 
loper van de nul-potentiometer R2 in 
de buurt van de middenstand. Indien 
Sj wordt ingeschakeld kan door R2 te 
veranderen de stand van de meter 
worden gewijzigd van nul tot volle 
schaal. Bij het testen van het apparaat 
kan i.p.v. de huidweerstand een weer¬ 
stand van 75 kOhm tussen de elek¬ 
troden worden aangesloten. Hiermee 
kan de nulpotentiometer ongeveer op 
de normale stand worden in gesteld. 
Neem nu de aangebrachte weerstand 
van 75 kOhm aan de elektrode tussen 
duim en wijsvinger van iedere hand. 
Hierdoor wordt de effektieve weer¬ 
stand kleiner en de meter toont de 
volle uitslag. Slaat de meter verkeerd 
uit dan moeten de aansluitingen van 
de meter of de batterijaansluitingen in 

de brug worden verwisseld. 
Door de weerstandswaarde van R5 te 
veranderen neemt de gevoeligheid 
evenredig toe (minimale weerstand = 
hoge gevoeligheid). In normale geval¬ 
len is het zelden noodzakelijk een 
hoge gevoeligheid te gebruiken be¬ 
halve als de proefpersoon een uiterst 
hoge huidweerstand heeft of een 
abnormaal lage emotionele reaktie. 

Toepassing van de leugendetektor 

Om de meter tegen onnodige overbe¬ 
lasting te beschermen, voordat de 
leugendetektor in werking is, wordt 
R2 en R5 in het midden ingesteld en 

de elektroden in de handpalmen van 
de proefpersoon geplaatst. 
Indien nu de persoon op zijn gemak 
zit, wordt de plug ingestoken en Sx 
ingeschakeld. Plaats de meternaald in 
het begin van de schaal d.m.v. R2. 
Hierna stelt elke meteraanduiding een 
verandering van de huidweerstand 
voor, afgezien van ,,ruis” die het ge¬ 
volg is van drukveranderingen van de 
elektroden in de palm van de handen 
of van een kleine beweging van de 
spieren. Van tijd tot tijd zal de meter 
op nul moeten worden ingesteld om¬ 
dat de gemiddelde waarde van de 
huidweerstand steeds geringe afwijkin¬ 
gen vertoont. In het algemeen stelt het 
absolute niveau de staat van opwin¬ 
ding van de proefpersoon voor. 
Er zijn ontelbare prikkelingen die bij 

de proefpersoon een reaktie veroor¬ 
zaken. Het eindresultaat zal een uit¬ 
slag van de meter zijn, welke een af¬ 
name van de huidweerstand betekent. 
De prikkeling kan worden overge¬ 
bracht door middel van gevoel, geluid 
of licht, maar de beste reaktie zal 
verkregen worden d.m.v. een prikke¬ 
ling met een sterk emotioneel aksent 
(bijv. de naam van een geliefd per¬ 
soon) of iets onaangenaams. 
De leugendetektor kan ook worden 
gebruikt bij het bepalen van verlan¬ 
gens of bij het slapen en dromen. 
Bij kaartspelen kan de leugendetektor 
goed worden getest, bijv. men laat 
iemand 3 kaarten kiezen uit een spel 
van 52 kaarten. Hierna worden de 
kaarten één voor één aan de proef¬ 
persoon getoond. Op de detektor kan 
dan worden gekonstateerd wanneer de 
door hem gekozen kaarten worden 
gezien. 
De leugendetektor kan verder nog 
worden gebruikt voor krimineel on¬ 
derzoek en amateur-psychologie. 

Onderdelenlij st 

B, - B3: 9 V batterijen 

Meter: 0-1 rnA met serie- 

weerstand 

(2500-3000 Ohm) 

Dioden: Dj = D2 1N914 

IC: pA 709 

J,: gitaarplug (zie tekst) 

Schakelaar: dubbelpolig 

Pot.meters: R2 — 100 kOhm 

Rs = 1 MOhm 

Weerstanden: Rj — 75 k 

R3 — R4 — lk 

R6 = 220 k 

R7 = 1 k 8 

R8 = 82 

R9 = 10 k 

Alle weerstanden Y2 W 

Kondensatoren: Cj — 47 n 
C2 = 4n7 

C3 = 220p 
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eenvoudige kapaciteitsmeter 

Het principe van de meter is gebaseerd 
op een eenvoudige spanningsdeler. 
Voor de meetspanning wordt een 
50 Hz-wisselspanning gebruikt. De 
spanningsdeler wordt gevormd door 
de wisselstroomweerstand Xc van de 
kondensator Cx en een weerstand R, 
die afhankelijk is van het gekozen 
meetbereik. De stroom Iz door de 
spanningsdeler zorgt voor een span- 
ningsval over de weerstand R. Deze 
spanning wordt na versterking en ge- 
lijkrichting gemeten. Na ijking van de 
meter geeft de gemeten waarde de 
grootte van de kondensator Cx aan. 

Opbouw van de schakeling 

De meetspahning (50 Hz-wisselspan- 
ning) komt via de onbekende konden¬ 
sator Cx op het meetgedeelte. De 
spanningsdeler bestaat uit Cx met 
telkens één van de acht omschakel- 
bare weerstanden. Een hoge ingangs- 

impedantie wordt verkregen door de 
emittervolger (Ti), welke belangrijk is 
voor het meten van kleine konden- 
satoren. Voor Tt moet een type wor¬ 
den gekozen met een stroomverster- 
kingsfaktor >150. Transistor T2 ver¬ 
sterkt nu de stroom tot de noodzake¬ 
lijke waarde. 
De voedingstransformator moet 
sekundair twee gescheide wikkelingen 

bezitten. Eén wikkeling wordt, na ge- 
lijkrichting en afvlakking (Q) als 
voedingsspanning gebruikt voor de 
transistoren, terwijl de meetspanning 
van de andere wikkeling wordt ver¬ 
kregen. 
Het kleinste meetbereik is ongeveer 
250 pF volle uitslag en het tweede 
1 nF. Alle andere meetbereiken zijn 
een faktor 10 hoger dan de voorgaan¬ 
de. Het eerste meetbereik (250 pF) 
wijkt af van de decimale indeling 
door de invloed van de ingangsweer- 
stand van de emittervolger Tj, die 
parallel geschakeld is met de weer¬ 
stand Rj. 
Voor de meetbereiken 6 t/m 8 wordt 
een lagere spanning (3 V) genomen 
zodat de weerstanden R6, R7 en R8 
niet te klein worden. Hierdoor is het 
tevens mogelijk om laagspannings- 
elko’s te meten met een minimale be- 
drijfsspanning van 4 V. 
De te meten amplitude uit de span¬ 
ningsdeler wordt toegevoerd aan de 
basis van Tj. De weerstanden R9, R10 
en de ingeschakelde weerstand van Rx 
t/m R8 zorgen voor de basisvoorspan- 
ning van Tv De kollektor van Tj ligt 
aan de massa, terwijl van de emitter 
het signaal wordt afgenomen en via 
C2 naar de basis van transistor T2 
wordt gestuurd. Bij de juiste instelling 
laat T2 alleen het positieve deel van 

de wisselspanning door, zodat gelijk- 
richting plaatsvindt. De meter reageert 
nu op de gemiddelde waarde van de 
gelijkgerichte wisselspanning. Met R13 
wordt het werkpunt zo ingesteld dat 
juist geen stroom door de meter gaat. 
De weerstand Rló rekt het begin van 
de meter schaal uit elkaar. De diode 
Dj is in doorlaatrichting parallel ge¬ 
schakeld met de meter om deze tegen 
overbelasting te beschermen. 
De toleranties van de komponenten 
dienen zo klein mogelijk te zijn. De 
weerstanden Rj t/m R8 moeten de in 
de figuur gegeven waarden bezitten 
daar anders de meteraanwijzing on¬ 
nauwkeurig wordt. 

IJking 

De lineaire schaalverdeling op de 
meter wordt veranderd. Over de oude 
schaal wordt een vel wit papier ge¬ 
plakt voor de nieuwe verdeling. Voor 
de ijking zijn normale kondensatoren 
onbruikbaar vanwege hun grote tole¬ 
rantie. Indien echter geen nauw¬ 
keurige C-meetbrug voorhanden is, 
dan kunnen voor de ijking ook ohmse 
weerstanden met een geringe toleran¬ 
tie worden gebruikt. De waarde van 
deze weerstand komt overeen met de 
wisselstroomweerstand Xc van de kon¬ 
densator Cx. 
Doordat Xc altijd groot is t.o.v. de 
weerstand aan S2b (zie tabel 1), blijft 
de gemaakte fout steeds klein. 
Bij f = 50 Hz kan Xc worden gevon¬ 
den d.m.v.: 

1 1 
Xc =-=- 

o. Cx 2 • 3,14 • 50 * Cx 

3,2 • 10-3 

Cx 
Deze berekening is alleen bruikbaar 
voor de meetbereiken 2 t/m 8. Bij de 
laagste stand (meetbereik 1) zijn de 
verhoudingen t.g.v. de invloed van de 
ingangsweerstand van de emittervol¬ 
ger niet eksakt te definiëren. Indien 
meetbereik 1 een volle uitslag heeft 
van 250 pF kan i.p.v. de faktor 3,2 
in de vergelijking een faktor van onge¬ 
veer 1,3 worden gebruikt. 
De beginwaarde van de schaal kan 
nooit nul zijn daar altijd een kapaciteit 

r n 

v_t 
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Tabel 1 

Meet-bereik cx xL R 

10 nF 320 kQ 1 kQ 

4 20 nF 160 kQ 1 kQ 

50 nF 64 kil 1 kQ 
100nF 32 kQ 1 kQ 

1 uF 3,2 kil 50 Q 
2 uF 1,6 kQ 50 Q 

6 5 uF 0,64 kQ 50 Q 
10 uF 0,32 kQ 50 Q 

Technische gegevens: 

Meetbereik: ongeveer 20 pF - 
1000 /jlF 

Nauwkeurigheid: beter dan 10% bij 
volle uitslag. 

Meter: 
Stekerbussen: 
Zekering: 
Diode: 
T ransistoren: 

60 
2 stuks 

0,1 A met houder 
AA 112 of AA 119 
Tj = BC 177 

T2 = BC 109 

tussen de klemmen aanwezig is. Indien 
de aanwijzing dus in het begin van de 
schaal komt, moet omgeschakeld wor¬ 
den naar een ander meetbereik. Door 
een juiste ijking van de schaal kan het 
apparaat ook gebruikt worden voor 
weerstandsmeting (meetbereik onge¬ 
veer 3,2 Ohm tot 50 MOhm). 

Onder delenlij st 

T rafo: 

Br u geel: 
Schakelaars: 

Instel pot.: 
Weerstanden: 

prim 220 V - 

sek 0-3-10-15 V 

B 40 C 1500/1000 Kondensatoren: 
Sj enkelpolig 
S2 2 deks- 8 standen 

10 k 
1 st. 0,5-5-50-100- 
470-1k-6k8-lM 
3 st. 100 k 
4 st. 10 k 
Cj = 500 /35 V 
(elko) 
C2 = 47 nF 

getallenstelsel voor komputers J.P.W. Pelt 

Zoals menigeen weet, rekent de mens 
meestal met het tientallig stelsel en 
een komputer met het tweetallig stel¬ 
sel. De reden dat een komputer het 
tweetallig stelsel gebruikt, is, zoals 
men vaak leest, dat de werking dan 
het meest „zeker” is: een transistor 
geleidt of spert, een schakelaar is 
open of dicht, een lampje brandt of 
brandt niet, enzovoort. 

In de onderstaande figuur is de linker 
vermenigvuldiging uitgevoerd in het 
tientallig stelsel en de rechter in het 
tweetallig stelsel. 

87 1010111 
87 1010111 
—X 

609 1010111 
6960 10101110 

101011100 
7569 10101110000 

1010111000000 

1110110010001 

Beide vermenigvuldigingen zijn iden¬ 
tiek. De vermenigvuldiging in het 
tweetallige of binaire stelsel is duide¬ 
lijk veel bewerkelijker (ook simpeler, 
want het is niet nodig de tafels van 
1 t/m 9 te kennen). 
De vraag is nu of dit bewerkelijke 
(omslachtige) getalstelsel voor een 
komputer wel het meest ekonomische 

is. Het antwoord op deze vraag kan 
wiskundig worden bepaald. 

Stel dat een apparaat (bijv. een teller) 
N verschillende toestanden moet kun¬ 
nen aannemen en in dit apparaat n 
stuks R-waardige elementen worden 
gebruikt. R is het aantal toestanden 
dat één van de elementen kan aan¬ 
nemen (bijv. R = 2 wil zeggen: wer¬ 
ken in het tweetallig stelsel, R = 10 
is het tientallig stelsel, enz.). In het 
ideale geval, waarbij alle verschillen¬ 
de toestanden worden benut, is N = 
Rn oftewel n • ln (R) = ln (N) = K. 
Bij benadering kan worden gesteld: de 
kostprijs van het apparaat is: 
le evenredig met het aantal gebruikte 

x elementen. 
2e evenredig met het aantal toestan¬ 
den dat één element kan aannemen. 
De kostprijs is nu evenredig met n 
én evenredig met R, dus in totaal 
evenredig met n.R. 

Er moet nu een minimum worden ge¬ 
zocht voor de investering n.R als 
funktie van R. Uit het voorgaande is 
gebleken dat n • InR = K (K is een 
konstante) 

■ _ K 
dus: n = - 

InR 

K.R 
investering = n.R = - 

InR 

Het minimum vindt men door de 

funktie naar R te differentiëren en 
het gevonden differentiaalkwotiënt 
gelijk aan nul te stellen: 

K.R 

d — d(K.R. (InR)'1) 

dR dR 

= K. (lnR)'1 - (InR)-2. —.K.R 
R 

lnR - ir 
= k.-- = o 

(lnR)2 

R 
Dus: InR = — =1 

R 

(terwijl InR =/= 0) 
ofwel: R = e1 ^ 2,7. 
Het aantal toestanden dat één element 
moet aannemen voor een minimum 
investering van het gehele apparaat is 
ongeveer 2,7. De dichtstbijzijnde dis- 
krete waarde is drie. Dat het twee¬ 
tallig stelsel gekozen is voor een 
komputer, is dus niet opzienbarend 
duur of omslachtig. Dit zou het wel 
zijn, als voor R de waarde 10 gevon¬ 
den zou zijn. Het is echter alleszins 
de moeite waard om elementen met 
drie stabiele toestanden te ontwikke¬ 
len. De tot op heden gevonden 
schakelingen zijn echter niet voldoen¬ 
de betrouwbaar zodat het binaire 
stelsel voor een komputer voorlopig 
nog ekonomisch verantwoord is. 
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temporegelaar 

geven. Deze weerstanden R401 t/m 
R406 zijn bij de Rhythm-Ace niet bij 
de filters opgenomen, maar op de 
drukknopschakelaars aangebracht (zie 

fig. 9). 
Bekijkt men deze schakelaars beter, 
dan ziet men, dat als de knop Mambo 

ingedrukt wordt, de volgende uit- en 
ingangen aan elkaar worden gelegd: 
19 en M, 17 en Rs' (is Rs via R406, 
dus verzwakt), 6 en Lc, 2 en He', 
13 en Hc' (Hc' is de verzwakte Hc 
via R404). Dit toetsenbord laat ook 
zien, hoe bij de tempi waltz en slow- 

Draaisehakelaar 

rock de uitgang W uit fig. 5 met de 
resetingang X" wordt verbonden, zo¬ 
dat aan deze uitgang W niet vier 
maten in één periode ontstaan, maar 
de vierde teruggevoerd wordt naar de 
vorige flip-flop. Daardoor wordt na 
elke derde maat weer met de eerste 
gestart: de driekwartsmaat. 
Omdat er niet genoeg drukknoppen 
waren, zijn met twee drukknoppen, nl. 
2-beat en 4-beat en een 6-standen 
schakelaar twaalf typisch moderne 
ritmen toegevoegd. Met een alleen- 
druktoetsensysteem zou dit een ekstra 
toetsenbord met 10 drukknoppen heb¬ 
ben gevergd, hetgeen bij het type 
FR-2L van AceTone ook is gebeurd. 
Het aan elkaar leggen van bepaalde 
ritme-groepen volgens het door ons 
aanbevolen schijfprincipe kan ge¬ 
schieden in kombinatie met een kruis¬ 
schakelbord, waarin de 20 uitgangs- 
lijnen afkomstig van de draaischijven, 
via telefoonpluggen worden verbon¬ 
den met één van de acht filteringan- 
gen. Dit bespaart een vrij duur druk- 
toetsensysteem. Een schets hiervoor is 
gegeven in fig. 9a. 

Fig. 9a. Aansluitschema van de draai- 

schakelaar, die nodig bleek voor alle 

moderne ritmen in 2- en 4-beattempo. 
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Optische elektronika 
deel 2 

fm-komiminikatiesysteem met 
lichtdiodes s. verhagen 

In deel 1 is een algemeen optisch-elek- 
tronisch data-transmissiesysteem bespro¬ 
ken volgens het blokschema van fig. 1. 
Er werd bekeken welke faktoren de wer¬ 

king van het systeem beïnvloeden zoals 
weersgesteldheid en storing van andere 
lichtbronnen. 
Zowel in deel 1 als deel 2 zijn de prak¬ 

tische toepassingen opgebouwd rond het 
Gallium-Arsenide Light Emitting Devi- 
ce MGA 100. Het toepassen van deze 

diode alsmede de detektorschakeling zijn 
wat uitvoeriger bekeken. Tot slot werd 
een voorbeeld gegeven van een ampli¬ 

tude gemoduleerd kommunikatiesysteem. 
Deel 2 zal begonnen worden met een 

nadere beschouwing van een transmis¬ 
siesysteem dat gebaseerd is op het fre- 

k wen tie-modulatieprincipe. 

Een groot bezwaar van het AM-systeem 
was zijn gevoeligheid voor storende licht¬ 
signalen. In deel 1 is aangehaald dat 
licht van gloeilampen en TL-buizen een 
sterke 50 Hz modulatie bevat. Vooral 
’s nachts, als juist de beste verbindin¬ 
gen mogelijk zijn, bederft dit soort sto¬ 
ringen veel van het plezier. Het is dan 

ook voor de hand liggend dat naar een 
systeem wordt gezocht dat ongevoelig is 
voor dit soort storingen. 

Frekwentiemodülatie 

Bij amplitudemodulatie is de intensiteit 
van het uitgezonden licht evenredig met 

de amplitude van het over te brengen in- 

Figuur 2. 

De lichtintensiteit als funktie van de 

diodestroom. 

formatiesignaal (fig. 2). De snelheid 
waarmee de tijdstippen van veel en wei¬ 

nig licht elkaar af wisselen is gelijk aan 
de frekwentie van het modulatiesignaal. 

De hiervoor benodigde modulatietech- 
niek bleek zeer eenvoudig te zijn: door 
het veranderen van de stroom door de 

LED varieert de intensiteit van het uit¬ 
gezonden lichtsignaal. Hierbij wordt een 
kontinu hoogfrekwent signaal uitgezon¬ 
den, dat wordt verkregen door de LED 
in hoogfrekwent ritme aan en uit te scha¬ 
kelen. Deze frekwentie van het HF-sig- 
naal wordt in laagfrekwent ritme geva¬ 
rieerd (fig. 3) en de afwijking van de 
rustfrekwentie is een maat voor de am¬ 
plitude. De frekwentie van het laagfre¬ 
kwent signaal vindt men terug in het aan¬ 
tal keren dat de frekwentie van het HF- 
signaal per sekonde op en neer zwaait. 

De amplitude van het uitgezonden licht¬ 

signaal blijft bij dit alles konstant. Sto¬ 
rende lichtbronnen die in amplitude ge¬ 
moduleerd zijn, zullen dan ook in dit 
systeem veel minder invloed hebben dan 

bij een amplitude gemoduleerd systeem. 

In deel 1 is aangetoond dat er een rela¬ 
tie bestaat tussen de gevoeligheid van de 

detektor en de maksimale detekteerbare 
frekwentie van het gemoduleerde licht¬ 
signaal. 

Het bleek dat, hoe gevoeliger de detek¬ 
tor was, des te laagfrekwenter werden 

zijn eigenschappen. Bij het AM-systeem 

was de maksimale modulatiefrekwentie 
van het lichtsignaal gelijk aan de hoog¬ 

ste frekwentie in het informatiesignaal 
dat men wilde overbrengen. Bij een FM- 
systeem echter wordt deze informatie 
eerst naar een ander, hoger frekwentie- 
gebied getransformeerd en met dit nieuw 
gevormde signaal wordt de LED gemo¬ 
duleerd. De maksimale modulatiefre¬ 
kwentie van het lichtsignaal zal bij het 
FM-systeem dan ook nogal wat hoger 
liggen dan die bij een ekwivalent AM- 
systeem. Een en ander houdt dan ook in 

dat de detektorgevoeligheid kleiner is en 
dus eveneens de maksimaal met de ver¬ 
binding overbrugbare afstand minder 
wordt. 

Een tweede punt in het nadeel van het 
FM-systeem is de vereiste hogere sig¬ 
naal/ruisverhouding aan de ingang van 
de ontvanger om bijv. een gesprek nog 
net verstaanbaar over te brengen. Een 

AM-signaal met een signaal/ruisverhou¬ 
ding van 1 is met wat moeite nog wel 
te verstaan maar eenzelfde kwaliteit FM- 

signaal is praktisch onherkenbaar. Ook 
dit geeft weer een beperking in de af¬ 

stand. Een en ander zou wellicht gekom- 
penseerd kunnen worden met een gekom- 
pliceerde optiek maar dat brengt onmid¬ 

dellijk financiële konsekwenties mee. 
Uit oogpunt van gevoeligheid is het AM- 
systeem te prefereren boven het FM- 

systeem afgezien van het feit dat de be¬ 
nodigde elektronika voor het FM-sys- 

teem heel wat gekompliceerder wordt. 

Uit het bovenstaande is gebleken dat de 
gehele over te brengen informatie in de 
frekwentie van het ”HF”-signaal is op¬ 
geslagen. De vorm van dat HF-signaal 
mag dan ook willekeurig worden geko¬ 

zen. Uit oogpunt van eenvoud en effi¬ 
ciëntie wordt de LED pulsvormig en 

niet sinusvormig gemoduleerd. Dit im¬ 
pliceert dat het uitgezonden lichtsignaal 
ook pulsvormig zal zijn (fig. 4). De ont¬ 
vanger haalt dan zijn informatie uit het 
aantal pulsen per sekonde dat hij ”ziet”. 
Als de LED gemoduleerd is met een 
symmetrisch pulssignaal met herhalings- 
frekwentie l/t2 dan zal gedurende de tijd 

ti =: Vi^2 stroom lopen en de LED zal 
gedurende die tijd licht uitzenden. Om¬ 
dat de ontvanger echter alleen maar 
hoeft te weten welke frekwentie er mo¬ 
menteel wordt uitgezonden zou men ook 
met een asymmetrisch pulssignaal kun¬ 

nen moduleren. De herhalingsfrekwentie 
l/t4 van zo’n signaal kan precies gelijk 

zijn aan die van het symmetrische sig¬ 
naal (t4 = t2). Het voordeel zit hierin 

dat nu maar gedurende een veel kortere 
tijd (t3) stroom door de LED loopt. Dit 

biedt twee nieuwe perspektieven. Ten 

i 

I 
i 

Figuur 3. 

De frekwentie van het H.F.-signaal als 
funktie van de modulatiespanning. 
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Figuur 4. 
De lichtintensiteit als funktie van de 

diodestroom hij FM. 

eerste is de dissipatie in de LED en de 
zender veel geringer zodat de batterijen 
langer meegaan terwijl er met minder 
koeloppervlak kan worden volstaan. 

Als men niet in een geringere dissipatie 
is geïnteresseerd kan de piekstroom door 
de diode groter zijn zodat een hogere 

lichtopbrengst wordt verkregen. De ka¬ 
rakteristiek in fig. 4 vertoont een knik 

waardoor de uitgezonden lichtintensiteit 
sterker dan lineair toeneemt. Hierdoor 
is de ”lichtinhoud” van puls (2) groter 

dan die van puls (1). De dissipatie in de 

LED is bij beide pulsen gelijk. Puls- 
breedteverandering heeft natuurlijk ook 

een nadeel. Naarmate de uitgezonden 

”lichtinhoud” minder wordt zal ook de 
ontvanger-gevoeligheid afnemen. Het 

Figuur 5. 
Het blokschema van een FM-kommuni- 

katiesysteem. 

sparen van de zendbatterijen moet dan 
ook met ontvangergevoeligheid worden 

betaald. 

Een FM-kommunikatiesysteem zou men 
volgens het blokschema in fig. 5 kunnen 
opbouwen. De spanningsgeregelde oscil- 

lator zet de aangeboden laagfrekwente 
modulatiespanning om in een frekwentie- 
verandering. Indien gewenst kan het al¬ 

dus gevormde HF-signaal nog een be¬ 
paalde pulsbreedtemodulatie ondergaan. 
De transducer hoeft dan alleen in een 
opgedragen ritme de LED aan en uit te 
schakelen waardoor er een trein licht- 
pulsen naar de ontvanger wordt ge¬ 
stuurd. Detektie en versterking geschiedt 
hier op identieke manier als bij het AM- 
systeem. De versterker moet echter een 

bepaalde frekwentieband versterken die 
in het algemeen wat breder is dan bij 
een AM-ontvanger. De demodulator kan 

een, in de FM-techniek bekende, tel- 
detektor zijn. Al met al zal het invullen 
van het blokschema geen grote uitvin¬ 
dingen meer vergen maar kan met het 
kombineren van bestaande schakelingen 
worden volstaan. 

Keuze van de draaggolffrekwentie 

De eerste vraag waarmee men gekon- 
fronteerd wordt bij het opzetten van een 
FM-systeem is de keuze van de draag¬ 

golffrekwentie. Om de detektor zo ge¬ 
voelig mogelijk te maken moet deze fre- 

kwentie laag zijn. Er zijn hierbij twee 

faktoren aanwezig namelijk de gewenste 

frekwentiezwaai (= maksimale frekwen- 
tieafwijking van de draaggolffrekwentie) 
en de gewenste mate van onderdrukking 
van het HF-signaal na de demodulator, 
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Figuur 6. 
De spanningsgeregelde oscillator met 

FCK 101. 

want een konstante fluittoon uit de luid¬ 
spreker is nogal irriterend. Om van dit 
laatste probleem af te zijn kan men de 

laagst voorkomende draaggolffrekwentie 
juist buiten het hoorbare gebied laten 
vallen. 

Tel hierbij de gewenste frekwentiezwaai 
op en de uitkomst vormt de draaggolf¬ 
frekwentie. In de praktijk zou men deze 
op 30 kHz kunnen leggen en dan een 

maksimale frekwentiezwaai van 10 kHz 
kunnen toestaan 

De spanningsgeregelde oscillator 

De uitgangsfrekwentie van de oscillator 
wordt met behulp van een modulatie¬ 
spanning gevarieerd Een voorbeeld van 
een dergelijke schakeling is weergegeven 

in fig. 6. Twee monostabiele multivibra- 
toren van het type FCK 101 worden zo 
aan elkaar gekoppeld dat een a-stabiel 
geheel ontstaat. De uitgangsspanning kan 
met Vp2 worden ingesteld. Fig. 7 geeft 

het verloop van de uitgangsfrekwentie 
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Figuur 7. 

De uitgangsfrekwentie als funktie van de 
modulatiespanning. 

als funktie van de modulatiespanning 

vp2. 
Men zou natuurlijk ook van een a-sta- 
biele multivibrator uit kunnen gaan en 
de stroom door de frekwentiebepalende 

elementen kunnen variëren. De schake¬ 
ling van fig. 8 heeft een centrale fre- 
kwentie van ongeveer 30 kHz en 30 mV 
ingangssignaal is voldoende voor een 
frekwentiezwaai van 10 kHz. 

De pulsbreedtemodulator 

De eenvoudigste oplossing is een mono- 

stabiele multivibrator. Elke ”triggerpuls” 
aan de ingang wordt omgezet in een puls 

van konstante duur. Hierdoor zal de ver¬ 
houding tussen de ”aan” en ”uit” tijden 

van de LED niet konstant zijn geduren¬ 
de de frekwentiezwaai maar dit heeft 
geen wezenlijke invloed op de werking 
van het systeem. 

Monostabiele multivibratoren zijn in alle 
vormen, maten en prijsklassen in Elek- 
tuur gepubliceerd. In fig. 9 is nog eens 
een variant weergegeven met de niveau- 
detektorschakeling FCL 101. De duur 
van de uitgangspuls wordt bepaald door 

de weerstand R en de kondensator C. 
In fig. 10 is de pulsduur gegeven als 
funktie van de kapaciteitswaarde C bij 
een bepaalde weerstand R. De schakeling 
heeft een minimale ingangsspanning van 
1,5 V nodig. Omdat menigeen geen ma¬ 
gazijn geïntegreerde circuits bij de hand 
heeft kan men de niveaudetektor FCL 

101 ook vervangen door de schakeling 
van fig. 11. 

De transducer 

De LED is nu niet zoals bij het AM- 
systeem kontinu stroomvoerend maar de 
diodestroom wordt in het gewenste rit¬ 
me van 0 naar de maksimale waarde en 
terug geschakeld. De zender die in fig. 
12 is getekend is in feite dan ook niet 
meer dan een soort pulsversterker. Met 
de pot-meter P kan de maksimale stroom 

door de LED worden ingesteld. De 
stroommeter meet de gemiddelde stroom 
door de LED omdat het verbruik van 

de andere transistors te verwaarlozen is. 
De piekstroom door de LED kan men 
berekenen uit: 

De pulsduur als funktie van de kapaci¬ 
teitswaarde C bij een bepaalde waarde 

voor R. 

piek gemiddeld* t1 

waarin fQ = de niet gemoduleerde draag- 

golffrekwentie 
tj = de pulsduur van de mono¬ 

stabiele multivibrator in de 
pulsbreedtemodulator. 

Zie voor de maksimale karakteristieke 
gegevens van de MGA 100 tabel 1 in 
deel 1 van dit artikel (nov. 1969). 

De detektor 

De detektor is in principe gelijk aan die 
van het AM-systeem. Afhankelijk van 

de frekwentiekarakteristiek en de gevoe¬ 
ligheid van het detektieelement moeten 

Figuur 8. 

Schakeling van de spanningsgeregelde 
oscillator. j 

_TL 

Figuur 11. 
Niveaudetektor schakeling met BC 107. 

Figuur 9. Figuur 12. 

Niveaudetektorschakeling met FCL 101. Transducerschakeling. 
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lens filter 

Figuur 13. 
Detektorschakeling. 

de komponentwaarden enigszins worden 
gewijzigd. Als in de praktijk blijkt dat 
het frekwentiebereik van de detektor niet 
groot genoeg is kan men twee dingen 
doen om dit te verbeteren. Op de eer¬ 
ste plaats kan de diodeserieweerstand Rs 
worden verkleind (zie fig. 13). 
Dit resulteert in het verkleinen van de 
tijdskonstante 1/R.C maar in deel 1 is 

aangetoond dat dit niet in ekstenso kan 
worden doorgevoerd. Een andere moge¬ 

lijkheid is het vergroten van de diode- 
sperspanning. Deze verhoging resulteert 
in het kleiner worden van de diodesper- 
laagkapaciteit en men verkleint op deze 
wijze weer de ingangstijdkonstante. Bij 
het verhogen van de voedingsspanning 

mag men de maksimale diodedissipatie 

niet uit het oog verliezen. 

De middenfrekwentv er sterker 

Bij het AM-systeem werd de laagfre- 
kwentinformatie rechtstreeks achter de 
detektor verkregen. Bij het FM-systeem 

zit dit echter nog in het FM-signaal op¬ 
gesloten en kan pas na voldoende ver¬ 
sterking door demodulatie van het FM- 
signaal worden verkregen. Omdat het 
FM-signaal slechts frekwenties tussen 20 

kHz en 60 kHz bevat behoeft alleen deze 
band versterkt te worden. 
Dit brengt twee voordelen mee; op de 

eerste plaats worden de storende 50 Hz 
en 100 Hz stoorsignalen en harmonischen 
ervan zeer sterk onderdrukt. Omdat ver¬ 
der signalen boven 60 kHz niet meer 
interessant zijn kan het 3 dB punt van 
de frekwentiekarakteristiek aan de hoge 

kant op 60 kHz worden gelegd waardoor 
de signaal/ruisverhouding wordt ver¬ 

beterd. 

In fig. 14 is een voorbeeld van een mid- 
denfrekwentversterker, bestaande uit drie 

trappen, weergegeven. De versterking 
van de laatste trap kan met behulp van 
de potentiometer worden geregeld. De 

kondensa toren C1 - C2-C4 - C5 -C7 veroorza¬ 

ken op 10 kHz een versterkingsvermin- 
dering van 3 dB. De kondensatoren C3 
en Có verminderen de versterking 

met 3 dB op ongeveer 55 kHz. 
De maksimale versterking van het 30 

kHz signaal is ongeveer 10.000 X. Met 
P, kan dit worden gereduceerd tot on¬ 
geveer 1000 X. Voor de volledigheid is 
de detektiediode D met zijn serieweer- 
stand Rs in het schema opgenomen zo¬ 
dat het ingangscircuit van de ontvanger 
hiermee kompleet is. 

De demodulator (fig. 15) 

Het signaal uit de middenfrekwentver- 

sterker moet nu nog gemoduleerd wor¬ 
den. Om dit zo nauwkeurig mogelijk te 
doen en daardoor zo weinig mogelijk 

vervorming te introduceren is het ver¬ 
standig om van het signaal uit de ver¬ 
sterker pulsen te maken. Hiervoor komt 

de monostabiele multivibrator uit fig. 9 
in aanmerking. Om deze ”one shot” te 
sturen zijn ”triggerpulsen” nodig die wor¬ 
den verkregen uit een niveaudetektor. 
Het uitgangssignaal van deze niveau¬ 
detektor wordt gedifferentieerd waardoor 

de gewenste triggerpulsen ontstaan. Fig. 
16 geeft aan hoe dit in zijn werk gaat. 
Signaal (a) is het signaal uit de midden- 
frekwentversterker. Met P2 wordt de ni¬ 

veaudetektor een bepaalde voorspanning 
V1 gegeven. Wordt deze spanning door 

een kleine wisselspanning uit de verster¬ 
ker momenteel iets groter dan zal zijn 

uitgangssignaal abrupt van 0 naar een 

maksimale waarde gaan. Komt het in¬ 
gangssignaal net onder de kritische waar- 

Figuur 15. 
Demodulatorschakeling. 

Figuur 16. 
Signalen in de demodulatorschakeling. 



de V1 dan zal de uitgangsspanning weer 
op O V terugvallen. Door de relatief 

kleine koppelkondensator staat er op 
punt (c) een triggerpuls die even positief 

is als de spanning op (b) snel toeneemt 
en negatief wordt als de spanning op 

(b) snel afneemt. Bij elke positieve trig- 
gerspanning op (c) zal de uitgangsspan¬ 

ning van de versterker achter de mono- 
stabiele multivibrator gedurende een tijd 
t1 maksimaal zijn. De duur van tx wordt 

bepaald door de grootte van de tijdkon- 
stante 1/R1C1 in fig. 15. Achter de 

versterker komt een integratorschakeling 

die uit R2 en C2 bestaat. De tijdkonstan- 
te 1/R2C2 is veel groter dan 1/R1C1. 

Over de kondensator C2 zal dan ook een 
gemiddelde gelijkspanning staan die 

rechtevenredig is met het aantal een- 
heidspulsen met lengte t, die de mono- 
stabiele multivibrator per sekonde af¬ 
levert. Fig. 17 laat zien, dat als het aan¬ 
tal pulsen per sekonde sinusvormig ver¬ 

loopt dat dan ook de uitgangsspanning 
(e) sinusvormig verloopt. 

De waarden van R2 en C2 moeten na¬ 
melijk zo gedimensioneerd worden dat 
de hoogste modulatiefrekwentie nog on¬ 
verzwakt doorkomt en de HF-rimpel- 

spanning toch voldoende wordt verzwakt. 
Omdat de frekwentie van de rimpelspan- 
ning op (e) in dit systeem buiten het 
hoorbare gebied valt hoeft er meestal 

verder weinig aan gedaan te worden. 
Voor perfektionisten is in fig. 18a een 
schakeling gegeven van een aktief laag- 

doorlaatfilter met een kantelfrekwentie 
van ongeveer 4000 Hz. Door dit filter 
zou de rimpelspanning nagenoeg geheel 

uitgefilterd kunnen worden. Fig. 18b 
geeft de doorlaatkarakteristiek van het 
filter. 

Als alle blokken aan elkaar gekoppeld 

worden ontstaat een draadloos spraak- 
transmissiesysteem dat praktisch onge¬ 
voelig is voor storingen van kunstlicht- 

bronnen. Uit voorgaand blijkt echter dat 
de praktische realisatie wel heel wat ge- 

kompliceerder is dan het AM-systeem. 
Bij een centrale frekwentie van 30 kHz 

en een zwaai van 10 kHz bedraagt de 
uitgangsspanning (e) ongeveer 350 mVeff. 

Voor optimale gevoeligheid moet P2 

nauwkeurig worden afgeregeld zodat de 
niveaudetektor op een zo klein mogelij¬ 

ke wisselspanning uit de middenfrekwent- 
versterker reageert. 

A ndere toepassingen 

FM-modulatie biedt nog meer mogelijk¬ 
heden dan alleen spraakoverdracht. Zo¬ 
als is verklaard ontstaat er over de kon¬ 

densator C2 in de integratorschakeling 
een gelijkspanning die evenredig is met 

de uitgezonden frekwentie. Hierdoor 
laten zich nog een aantal aardige scha¬ 

kelingen realiseren. De schema’s zullen 
niet zo uitgebreid worden doorgespro¬ 
ken als bij het spraaktransmissiesysteem 

het geval was omdat de problemen veel¬ 
al analoog zijn. 

Draadloze afstandsbediening 

Aan de ingang van de zenderzijde wordt 
een multivibrator aangesloten waarvan 

de frekwentie tussen de 200 en 2000 Hz 

kan worden gevarieerd. Dit hoeft na¬ 
tuurlijk niet kontinu maar kan ook 

stapsgewijs geschieden. De pulsbreedte- 
modulator moet eveneens aangepast wor¬ 
den, hetgeen met behulp van fig. 10 niet 

veel problemen zal opleveren. Aan de 
ontvanger kan alleen de detektor onge¬ 

wijzigd blijven. De middenfrekwentver- 
sterker uit fig. 14 biedt voldoende ver¬ 

sterking ware het niet dat het signaal bij 
10 kHz wordt afgesneden. Hierom zijn 

enige modifikaties noodzakelijk: C1 - 

C2 - C4 - C5 - C7 - C8 - C9 = 10 uF 
(10 V) en C3 en C6 = 22.000 pF. Ver¬ 

der moeten in fig. 16 worden gewijzigd: 
C, = 47.000 pF, C2 ~ 1-4 pF en C3 

~ 1000 pF. 
Als men na deze modifikaties het sys¬ 
teem in bedrijf stelt en de uitgezonden 

frekwentie van 200 Hz naar 2000 Hz 

Figuur 17. 

Signalen op de punten d en e van fig. 15. 
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varieert dan zal de spanning van de in- 
tegratorkondensator Vc variëren van 0,4 

naar 3,2 V. 
De schakeling van fig. 19 wordt op de 
integrator aangesloten. Signaal is bij¬ 
voorbeeld een radiosignaal van enige 

tientallen millivolts. Bij uitgeschakelde 
zender zal Vc = 0 V zijn en het relais 
niet bekrachtigd worden. Als de zender 
wordt uitgeschakeld zal dit een gelijk¬ 

spanning Vc tot gevolg hebben. Zodra 
Vc boven ongeveer 0,8 V komt zal het 

relais worden bekrachtigd en de radio- 
ontvanger, pick-up of bandrekorder 

wordt ingeschakeld. 
Door de spanningsdeler is de spanning 

aan de basis T1 nog beneden de drem- 
pelspanning van de transistor en het sig¬ 

naal Vj zal praktisch onverzwakt als uit- 
gangsspanning vu verschijnen. Opvoeren 

van de uitgezonden frekwentie doet de 
gelijkspanning Vc toenemen. Het relais 

blijft uitgeschakeld maar nu gaat ook 
T1 stroom voeren waardoor zijn inwen¬ 
dige impedantie (gezien aan de kollektor) 
afneemt. Hierdoor zal vu afnemen en 
men heeft een op afstand bedienbare 
volumeregelaar verkregen. 

Meer kommando’s over één zender 

In het vorige voorbeeld werden eigen¬ 
lijk twee onafhankelijke kommando’s 

over één zender overgebracht. Er werd 
een apparaat aan- of uitgeschakeld en 
daarnaast kon een soort potentiometer- 
schakeling draadloos worden bediend. 
Deze beide funkties werden gekontro- 
leerd door de frekwentie van het uitge¬ 

zonden lichtsignaal. 
Door de elektronika achter de demodu¬ 
lator nog wat gekompliceerder te ma¬ 
ken kunnen nog meer kommando’s wor¬ 
den overgedragen. De eenvoudige niveau- 

indikator met het geïntegreerde circuit 
FCL 101 zou uitgebreid moeten worden 

tot de schakeling als in fig. 20. 
Zoals bekend heeft de niveaudetektor 
twee uitgangen A en A' respektievelijk 
B en B'. Als de kondensatorspanning Vc 

beneden een bepaalde kritische waarde 
V1 voor niveaudetektor I of V2 voor ni¬ 
veaudetektor II ligt (V2 is groter dan Vj) 

dan zijn de uitgangsspanningen op de 
punten A en B minimaal en A' en 
B' maksimaal. Neemt Vc toe dan zal 

eerst de kritische spanning V, over¬ 
schreden worden en de spanning op A 
abrupt maksimaal worden (A' wordt dan 

minimaal). Neemt Vc nog meer toe, dan 
zal ook V2 overschreden worden en de 
potentialen van B en B' zullen omkeren. 
In fig. 21 is de uitgangsspanning van de 
integratorspanning gegeven als funktie 
van de uitgezonden frekwentie. De uit¬ 
gangen van de niveaudetektors worden 

op de ingangen van een NAND-poort 
aangesloten. De waarheidstabel voor de 
aldus gevormde logische schakeling is 
tabel 1 waaruit onmiddellijk het gedrag 
van de uitgang c bij veranderende in- 
gangsfrekwentie is af te leiden. Hieruit 
blijkt dat alleen als er een frekwentie 
wordt uitgezonden die tussen f1 en f2 ligt 

(zie fig. 21) de uitgang c minimaal is en 

anders altijd maksimaal. 
In fig. 22 is een schakeling gegeven met 
twee samengestelde niveaudetektors. Af¬ 
hankelijk van de uitgezonden frekwentie 
zal relais I of relais II worden bediend. 

Er bestaat geen enkel bezwaar tegen 
uitbreiding van de schakeling met nog 
meer niveaudetektors als er nog meer 
kommando’s moeten worden overge¬ 

bracht. Het afregelen van de spanningen 
van de afzonderlijke niveaudetektors 

wordt dan wel wat kritischer. 
Een schakeling met slechts één samenge¬ 
stelde niveaudetektor is uitstekend te ge¬ 

bruiken als gekodeerd slot of garage- 
deuropener omdat de schakeling alleen 
reageert als lichtpulsen met een zeer be¬ 

paalde frekwentie worden aangeboden. 

Verbeterde optiek 

In deel 1 is wat optiek betreft het ak¬ 
sent hoofdzakelijk op de lenzen geval¬ 
len. Omdat parabolische spiegels veel ge- 

Tabel 1 
A B' C 

f=0 min maks maks 

ƒ=ƒ, maks maks min 

f=f2 maks min maks 

f>f2 maks min maks 

♦ 6V 

1 -jFCLlOl 

Figuur 20. 
Schakeling om meer kommando’s over 

te dragen. 

relais X 

IFCL101 

Figuur 21. 
Uitgangsspanning als funktie van de uit¬ 

gezonden frekwentie. 

BC107 

FC Hl 91 

I +6 V 

FC LI 01 

*ijh FC LI 01 
FCH191 

relais TL 

-non- BC 107 

Figuur 22a. 
Schakeling met twee samengestelde 

niveaudetektors. 

Figuur 22 b. 
NAND-poort. 
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makkelijker in grote afmetingen te krij¬ 
gen zijn dan lenzen is het wellicht nut¬ 

tig nog eens op deze mogelijkheid te 
wijzen. Reflektoren van autolampen en 

fietslampen vormen een optiek met een 
hoog rendement door de afmetingen. 

Een verbeterde gevoeligheid zal de dank 
voor de opgebrachte moeite zijn als de 

LED of de detektordiode in het brand¬ 
punt van de spiegel wordt geplaatst. 

Power-op-amp 

Bij het werken met operationele ver¬ 

sterkers komt vaak het probleem op¬ 

duiken dat vanuit de op-amp ver¬ 

mogen moet worden geleverd. Deze 

power op-amp werd bijv. ontworpen 

om een d.c. motor te sturen. Hiervoor 

was maksimaal 30 Volt, 0,6 Ampère 

nodig. 

Uitgegaan werd van een gewone op- 

amp. Namelijk de 709 c. Deze 

heeft een uitgangsspanning welke 

varieert tussen + 15 V en — 15 V. 

Een achter deze op-amp geschakelde 

booster moet dus een versterkingsfak- 

tor 2 bezitten. 

De ingangstrap van de booster wordt 

gevormd door een differentiaalverster- 

ker. Hierachter volgt dan een komple- 

mentaire eindtrap. 

Vanuit deze eindtrap is een gelijkspan- 

ningstegenkoppeling aangebracht naar 

één van beide ingangen van de dif- 

ferentiaaltrap. Met behulp van deze 

regelbare tegenkoppeling kan de ge¬ 

wenste spanningsversterking worden 

ingesteld. 

Instelling 

Bij afwezigheid van een ingangsspan- 

ning moet punt A nul Volt zijn. Dit 

Het zal duidelijk geworden zijn dat de 
optische elektronika geen schaap met 5 
poten is. Zoals in elk systeem zijn er 
voor- en nadelen die het toepassingsge¬ 

bied beperken. Voor de ervaren amateur 
is dit echter een prachtige gelegenheid 
om in één onderwerp zowel met optiek 
als analoge en digitale schakelingen te 

werken. 

/- 

Het „light emitting device” MGA 100 
is sinds kort verkrijgbaar bij NV 
Diode, Hollandlaan 22, Utrecht, voor 
de prijs van ƒ 12,80. Deze firma levert 
tevens bijbehorende lenzen waardoor 
het mogelijk is om afstanden tot 
100 m te overbruggen. 

V_) 

wordt bereikt door de instelling van de 

stuurtransistor T te variëren d.m.v. de 

stroom in de verschiltrap. De emitter- 

weerstand R3 is regelbaar zodat de 

beoogde instelling kan geschieden. 

De eindtransistors hebben een a' van 

ongeveer 50 bij een kollektorstroom 

van 1 A. Wordt de maksimaal af te 

geven stroom op 1 A gesteld dan moet 

T4 dus 1/50 A = 20 mA kunnen 

leveren. 

De maksimale spanning over R8 is 

30 Volt, zodat: 

30 
R8 = — kQ = 1,5 kQ 

20 
1 

R9 wordt nu gekozen als — R8 = 150. 

In plaats van de hier gebruikte tran- 

sistoren kunnen natuurlijk ook over¬ 

eenkomstige (goedkopere) typen wor¬ 

den toegepast, waarbij R8 en R9 dan 

opnieuw moeten worden berekend. 

Gegevens 

Minimale spanningsversterking 1 x. 

Maksimale spanningsversterking 15 x. 

Maksimaal af te geven vermogen: 

30 Watt. 

Ingangsweerstand: > 20 kQ. 

Uitgangsspanning stabiel tot ongeveer 

70 °C. 

T, = 2N4037 T4 = = BD 107 < 

t2 = 2N4037 T5 = = 2N3715 

t3 = 40347 T6 = = 2N3791 

R, = 10 kOhm - H4 W 

R2 = 56 kOhm - 1/4 w 
R3 = 220 kOhm 

R4 = 10 kOhm - 1/4 w 
Rs = 10 kOhm -1/4 w 
r6 = 100 kOhm 

R? = 33 kOhm 

Rs = lk5 - 1 W 

r9 = 150 Ohm - 1 W 
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KOMPONENTEN 

E-cel 

Een E-cel is een geheel nieuw 
komponent waarin een bepaal¬ 
de hoeveelheid zilver van de 
katode naar de anode - en om¬ 
gekeerd - overgebracht wordt 
met een snelheid, welke be¬ 
paald wordt door de stroom. 
Op het moment dat al het zil¬ 
ver over geplaatst is, gaat de 
inwendige weerstand dusdanig 
omhoog, dat een halfgeleider 
geschakeld kan worden. Op 
deze wijze kunnen vertragin¬ 
gen vervaardigd worden met 
vertragingstijden tot maanden. 
Tevens is het mogelijk een in- 
tegreer-eenheid hiermede sa¬ 
men te stellen. 
Inlichtingen: Koning en Hart¬ 
man N.V., Den Haag. 

Weerstandsplakjes 

Door gebruik te maken van 
een keramisch plakje met 
nauwkeurig opgedampte weer¬ 
standen kan men in veel ge¬ 
vallen het afregelen van pre- 
cisieweerstanden voorkomen. 
Deze plakjes worden geleverd 
in drie verschillende afmetin¬ 
gen: 14" x 14" (9 weerstan¬ 
den), 34" x %" (13 weerstan¬ 
den) en 34" x 34" (19 weer¬ 
standen). 
De maksimale dissipatie per 
plakje bedraagt resp. 0,5 W, 
0,75 W en 1 Watt. 
De weerstandschips zijn uit¬ 
stekend geschikt voor toepas¬ 
sing in spanningsdelers, ver- 
zwakkers, brugschakelingen, 
laddemetwerken of als tegen- 
koppelweerstanden bij opera¬ 
tionele versterkers. 
Inlichtingen: Mepco, Ine. Co- 
lumbia Road, Morristown, 
USA. 

Mikro miniatuur reed relais 

Oorspronkelijk werd voor de 
militaire- en ruimtevaartindus- 
trie een nieuw reed relais ont¬ 
worpen met een bijzonder snel¬ 
le schakeitijd van 0,5 msec en 
een werkgebied van 3 tot 24 
Volt. Dit snelle schakelen is 
mogelijk geworden door het 
schakelvermogen laag te hou¬ 
den (60 mW) zodat het kon- 
taktarmpje zeer dun kan zijn. 
Het geheel is in miniatuur uit¬ 
gevoerd waardoor het direkt 
op een print kan worden ge¬ 
plaatst. Het relais is nog vol¬ 
ledig betrouwbaar bij een om¬ 
gevingstemperatuur van circa 
100° C. Om geen beïnvloeding 
van buitenaf te krijgen is het ge¬ 
heel magnetisch afgeschermd. 
Inlichtingen: Erg. Industrial 
Corporation Ltd, Luton Road, 
Dunstable Bredfordshire, Eng- 
land. 

F oto-detektie l.C. 

Een nieuwe ontwikkeling voor 
optisch-elektronische toepas¬ 
singen is het geïntegreerde 
fotodetektiecircuit type TA 
5371 B van R.C.A. De sili- 
ciumchip bevat twee Darling- 
tonschakelingen, elk met twee 
lichtgevoelige transistoren en 
een vermogensversterker met 
twee uitgangen. De TA 5371 B 
kan worden geschakeld als li¬ 
neaire versterker voor konti- 
nue lichtdetektie of als niveau- 
detektor voor een aan-uit out¬ 
put voor toepassing in logische 
circuits. 
De fototransistoren zijn gevoe¬ 
lig voor infrarood licht en dit 
l.C. kan dus met sukses wor¬ 
den gekombineerd met de 
lichtgevoelige diode RCA 
40598 A. 
Het komplete l.C. is gemon¬ 
teerd in een TO 5-behuizing 
met ’n lichtdoorlatend venster. 
Inlichtingen: Inelco N.V., 
Weerdestein 205, Amsterdam 
Zuid. 

TAA 981 

Het geïntegreerde circuit TAA 
981 bestaat uit twee versterk- 
trappen die gelijkspanningsge- 
koppeld zijn door een emitter- 
volger. Het l.C. kan worden 
toegepast als middenfrekwent- 
versterker in AM- en FM-ra- 
dio’s en kan twee tot drie kon- 
ventionele MF-trappen vervan¬ 
gen. De bedrijfsspanning is 9 
Volt zodat men dit l.C. in vrij¬ 
wel alle draagbare apparaten 
kan toepassen. 
Inlichtingen: Siemens AG, Os¬ 
kar-von-Miller-Ring 18, 8 
München 1. 

Kruisbord 

GNT-line commutator model 
758 kan worden toegepast als 
funktieprogrammering bij kom- 
puters voor data proces instal¬ 
laties, voor afstandsbesturing 
van automatische instrumen¬ 
ten, gebruik in laboratoria, bij 
testborden enz. De eenvoudige 
en logische opzet van dit kruis¬ 
bord schept de mogelijkheid 
om niet-technisch personeel te 
gebruiken bij het program¬ 
meren van de installaties. De 
gewenste doorverbindingen 
worden verkregen door het in¬ 
steken van kontaktpluggen. 
Deze pluggen kunnen ook ver¬ 
kregen worden met speciale 
koppen die geschikt zijn voor 
montage van dioden. De kon- 
taktweerstand van de pluggen 
is ongeveer 0,002 Ohm. 
Inlichtingen: Ing.bureau Ko¬ 
ning en Hartman N.V., Koper- 
werf 30, Den Haag. 

Triac TAG 306-307-310 

Transistor AG brengt een 
nieuwe serie triacs in de han¬ 
del. Het betreft hier de silici- 
umtriacs TAG 306-307-310. 
Deze triacs zijn geschikt voor 
stromen van 6-10 A effektie- 
ve waarde bij een bedrijfstem- 
peratuur van 70° C en voor 
spanningen van 200-800 V 
periodieke piekspanning. Deze 
typen worden aangeduid met 
bi-direktionale siliciumtyristo- 
ren omdat de triac kan worden 
vergeleken met een anti-paral- 
lel schakeling van twee over¬ 
eenkomstige siliciumtyristoren. 
De triacs van het type TAG 
kunnen worden toegepast als 
statische wisselstroomschake- 
laar en wisselstroomkontrole- 
en regeleenheid, bij verlich- 
tingsbesturing en toerentalre- 
geling, voor temperatuurbewa- 
king, temperatuurregeling enz. 
Inlichtingen: Koopman en Co 
Elektronika N.V., Stadhou¬ 
derskade 6, Amsterdam. 

Licht emitterende GaAsdiode 

Het type 40598A GaAs-diode 
van RCA is een licht emit¬ 
terende diode met een zeer 
hoog rendement en geringe af¬ 
metingen en derhalve geschikt 
voor de meest uiteenlopende 
optische toepassingen. In door- 
laatrichting zendt de diode in¬ 
frarood licht uit (golflengte ca 
9300 A). Dit licht wordt eks- 
tra gebundeld door een para¬ 
bolische reflektor, welke wordt 
gevormd door de behuizing 
van de diode (zie foto, schaal 
5 : 1). 
Deze halfgeleiderdiode is ont¬ 
worpen voor zowel kontinue 
als pulserende lichtuitstraling. 
Bij een herhalingsfrekwentie 
van 5 kHz en een duty-cycle 
van 1% (pulsduur 2 psek) kan 
de diode een piekvermogen 
van 24 mW uitstralen. 
Het gemiddelde uitgestraalde 
vermogen is ongeveer 1,6 mW 
bij een diodestroom van 50 
mA. 
Inlichtingen: Inelco N.V., 
Weerdestein 205, Amsterdam- 
Zuid. 
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printservice 

ƒ Bfrs 

Knipperlicht m-13 2, 50 38 
Mikrofoonver sterker m-14 2, 50 38 
Signaalgever-volger m-16 1, 50 23 
Hotelschakelaar 62-343 2, 50 38 
R. S.-oscillator 60kHz-2MHz 67-920 1, 50 23 
t. d. kor tegolfontvanger 68-1036 2, 75 42 

Fuz-box 70-1250 1, 75 23 

Ruitenwisserregelaar 72-224 3. - 45 
K. T. V. -streepstip-generator 73-326 6, - 90 
I. C. -tester voor Bipak I. C ' s 73-329 3. 50 53 
Toerenteller met I.C. 73-336 3. 50 53 
Mini-op-amp 74-422 1,50 23 
HF-versterker met de 703 69-619 1,50 23 
Gyrator 75-528 2. 50 38 
Eindversterker 78-058 2,50 38 

Stereoversterker voor 

hoofdte lef oon 78-1031 1,50 23 

modelbesturing 
Ontvanger-modelbe sturing 
2 Servo-versterkers 

Elekturon-2 elektronisch orgel 

Komplete set 
prints voor het 
elektronisch orgel 

elektuur 

1 xHO 8, - 120 
3 x D024 39, - 585 
3 x ES13 10, 50 158 
6 x ES24 42, - 630 
1 x TK13 7, - 105 
2 x TK24 25, - 375 
1 x KP13 3, 50 53 
3 x KP24 24,- 360 

159,- 2385 

speciale 
aanbieding 

Aangezien ze door nieuwe schakelingen zijn vervangen worden 

de volgende prints uit de sortering genomen: 

0, 5W-ver sterker 63-443 
ƒ 

3, - 
Bfrs 
45,- 

slimme 3-Watter 62-335 2,50 38,- 
12/25 W-versterker 65-630 5,50 83,- 
Fet-voltmeter 62-334 5, - 75,- 
Fet-regelvoorversterker 61-245 4, - 60,- 
Fet-mikser 6 5-643 4,50 68,- 
Echo met veer 49-151 4, - 60,- 
Fet-blokgolf generator 65-635 3, - 45,- 
T. V. -balkengener ator 65 a 4,50 68,- 
Schmitttriger metTAA293 s 68 1, 50 23,- 
koplampgeheugen 72-225 3, - 45,- 
Vorstindikator 72-226 3, - 45,- 
In- en uitfader 68-1061 3, - 45,- 

Deze prints worden thans voor de HALVE PRIJS aangeboden. 

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 

Belangstellenden dienen voordat zij gireren om teleurstelling 
te voorkomen zich telefonisch ervan te overtuigen of de gewen¬ 
ste print nog leverbaar is 

Tel: 04402 - 2149 toestel 44 

Veel lezers zijn nog niet op de hoogte van de manier 
waarop de nummers van de prints worden samenge¬ 
steld. Een voorbeeld zal dit duidelijk maken. De re- 
gelversterker van de arme-lui' s heeft printnummer 
71-123. Dit wil zeggen: de schakeling stond in num 
mer 71 ( januari 1969 ) en wel op bladzijde 123. 

Elke bouwer van het elektronisch orgel raden wij aan 
te starten met de proefprint, om bekend te raken met 
het svsteem en de schakeling van het Elekturon-2. 

Proefprintpakket, bestaande uitlxPP7, 1 xTK7 en 
lx EST...: ƒ11, 50 Bfrsl73. 

armelui’s versterker 
Korrektieversterker (ker.) 71-122 1, 50 23 
Regelver sterker 71-123 3, 50 53 
Eindversterker 71-124 3, - 45 
Voeding 71-125 3, - 45 
Korrel^tieversterker (md) 71-126 3. - 45 
Korrektieversterker (mikr) 71-127 3, - 45 

ALLE PRIJZEN ZIJN INKLUSEEF 12r7 BTW. 

Elektuur-printjes kunnen uitsluitend worden besteld 
per giro door storting van het bedrag op gironummer 

124.11.00 (PCR 177026) t. n. v. Elektuur. Geleen met 
bijvermelding PS en het kodenummer. 

inhangband elektuur 

De fraaie zwarte inhangband maakt het u mo¬ 
gelijk van uw jaargang meteen een gemakkelijk 
hanteerbaar boekwerk te maken. D.m.v. een 
eenvoudig klemnaaldensysteem kunt U het blad 
na lezing opbergen. Wilt U een artikel nog eens 
doornemen, dan neemt U het betreffende blad 
eenvoudig uit de band. De banden worden ge¬ 
leverd met losse etiketten, zodat U de band ook 
kunt gebruiken voor vorige jaargangen (bedruk¬ 
king 1970, 1969, 1968, 1967, en 1966). 

Bestel onder vermel¬ 
ding IH 70 door storting van ƒ 5,- op gironum¬ 
mer 124.11.00 of Bfrs 70 op PCR 17.70.26 
(opsturen naar bestuur der postcheques, Brus¬ 
sel) t.n.v. Elektuur, postbus 40, Geleen (Neder¬ 
land). 
De banden zullen omstreeks 15 december wor¬ 
den geleverd. 

1264 



INDUS 
TRIE 

INSTRUMENTEN 

Digitale teller/ 
frekwentiemeter 

Electronics Instruments intro¬ 
duceert een nieuw solid-state/ 
IC instrument, model 105 A, 
een digitale teller/frekwentie- 
meter tot 500 MHz. Dit kom- 
plete instrument kan veelvul¬ 
dig worden toegepast voor uni¬ 
versele metingen in het AF, 
LF, RF, VHF en UHF gebied. 
Enkele kenmerken: uitlezing 
in negen cijfers; automatische 
puntinstelling; overrange en 
poortindikatie; twee kanalen; 
interne en eksterne tijdbasis; 
grenswaarde van de pulsbreed- 
te: 2 ns; instelbare uitleestijd; 
vasthoudmogelijkheid voor de 
uitlezing. 
Inlichtingen: Techmation N.V., 
Schiphol-Oost. 

Kombinatie instrument 
BWD 602 

e * %% 

s*s 5V 

Het BWD 602 kombinatie-in- 
strument bezit een grote ver¬ 
scheidenheid van onafhankelij¬ 
ke funkties. Het model wordt 
gekenmerkt door geringe ver¬ 
vorming van de vermogensver- 
sterker nl. kleiner dan 1% tot 
maks. 20 kHz en door min¬ 
der dan 1% vervorming van 
de sinusgolf-oscillator, tussen 
10 Hz en 500 kHz. 
De volgende funkties kunnen 
met dit apparaat worden ge¬ 
realiseerd: sinusgolfgenerator 
0,5 Hz-500 kHz; vierkants- 
golfgenerator 0,5 Hz-500 kHz; 
0-100 x versterker (1 Hz-50 
kHz/3 dB); gestabiliseerde voe¬ 
ding 0 tot + 300 V, 35 mA; 
gestabiliseerde voeding 0 tot 
—50 V, 1 mA; wisselstroom- 
voeding 55 V, 15 V en 6,3 V, 
1 A. 
Inlichtingen: BWD Electronics 
Pty. Ltd., 331-333 Burke Road, 

Gardiner, Victoria 3146, 
Australië. 

50 MHZ dubbelstraal 
oscilloscoop 
met grote gevoeligheid 

Een buitengewone kombinatie 
van gevoeligheid en band¬ 
breedte vormt een van de vele 
voordelen gekomprimeerd in 
de nieuwe Philips 50 MHz 
dubbelstraal oscilloscoop voor 
algemeen gebruik, type PM- 
3250. Het instrument bezit een 
gevoeligheid van 2 mV bij een 
bandbreedte van 50 MHz, ter¬ 
wijl bij een gereduceerde band¬ 
breedte van 5 MHz een uiter¬ 
ste gevoeligheid van 200 ^iV 
wordt bereikt. 
De PM3250 heeft als belang¬ 
rijke faciliteit de mogelijkheid 
gelijktijdig het verschilsignaal 
(A-B) in kombinatie met één 
van de twee ingangssignalen 
op het beeldscherm te laten 
verschijnen. Het is daarom 
mogelijk de oorzaak van elke 
vervorming in het verschilsig¬ 
naal op te merken, hetgeen 
vooral bij impulstechnieken 
bizonder praktisch is. 
Beide Y-versterkers zijn voor¬ 
zien van een kompensatiescha- 
keling waardoor driftproble- 
men geheel en al tot het ver¬ 
leden behoren. 
Inlichtingen: Philips Neder¬ 
land N.V., Eindhoven. 

Digitale voltmeter 

Het Monsanto model 200A is 
een volledig geïntegreerde DC- 
digitale voltmeter, uitgevoerd 
met een solid-state Ga-As 
nummerieke uitlezing. Deze 
uitlezing bestaat uit 5 cijfers 
tot 1000 Volt. Het apparaat 
bezit een automatische polari- 
teitsselektie en een op afstand 
programmeerbare meetbereik- 
instelling. 
Enkele technische gegevens: 
spanningsbereik 0-1000 V; in- 
gangsweerstand 10 MQ uitge¬ 
zonderd het laagste meetbe- 
reik: 300 MQ. 
De solid state uitlezing is ge¬ 
realiseerd m.b.v. Ga-As licht- 
emitterende diodes. 
Inlichtingen: Techmation N.V., 
Schiphol-Oost. 

Digitale paneelmeter 

De serie DP 400, digitale pa- 
neelmeters kunnen gelijkspan¬ 
ningen meten met een nauw¬ 
keurigheid van 0,05% ± ]/i bit 
en met een grenswaarde van 
4000. Deze meters zijn be¬ 
schikbaar in acht meetberei- 
ken van 200 mV tot 400 V. 
De plaats van de decimale 
punt wordt hierbij inwendig 
gekozen. De zelfklemmende 
units vereisen een inbouwruim- 
te van 2,5" x 3" x 4,2". 
De temperatuurkoëfficiënt is 
0,005%/°F, terwijl de bedrijfs- 
temperatuur kan liggen tussen 
30° en 140°F. De meter kan 
eveneens op afstand worden 
geregeld. De telbuizen hebben 
een levensduur van 200.000 u. 
Inlichtingen: Computer Pro¬ 
ducts, 2709N Dixie-highway, 
Ft. Lauderdale, Florida. 

Bloeddrukmeter 

Elag heeft een nieuw type 
bloeddrukmeter ontwikkeld. El¬ 
ke assistente kan binnen en¬ 
kele minuten leren hoe met 
dit apparaat moet worden om¬ 
gegaan en hoe de verlangde 
gegevens voor diastolisch en 
systolisch gebruik dienen te 
worden af gelezen. 
Het apparaat wordt geleverd 
in drie uitvoeringen: 
Elektronische bloeddrukmeter 
voor het vaststellen van systo- 
lische en diastolische druk. 
Elektronische bloeddrukmeter 
met gelijktijdige pulsfrekwen- 
tiemeter (zie foto). 
Elektronische bloeddruk- en 
pulsfrekwentiemeter en perife¬ 
rische pulsmeter d.w.z. een 
vingerpletismograaf afgeleid 
uit het E.C.G. waarvoor drie 
plaatelektroden worden meege¬ 
leverd. 
Hierdoor is dit type tevens te 
gebruiken als eenvoudige pa- 
tiëntbewaking voor 24 uurs 
kontrole. 
Inlichtingen: Koning en Hart 
man N.V., Den Haag. 

Elektronische lichtregelaar 

Philips introduceert een elek¬ 
tronische lichtregelaar, waar¬ 
mee men met een handom¬ 
draai het niveau van de gloei¬ 
lampenverlichting in de huis¬ 
kamer kan regelen van don¬ 
ker naar licht of omgekeerd. 
De afmetingen van deze licht¬ 
regelaar - type LR030 - die 
tevens als aan- en uitschake- 
laar dienst doet, zijn zodanig, 
dat deze op eenvoudige wijze 
in de plaats van een normale 
inbouwschakelaar gemonteerd 
kan worden. 
Behalve voor toepassing in de 
salon of woonkamer denkt 
men ook aan gebruik in bij¬ 
voorbeeld kinder- en slaapka¬ 
mers, hotels, restaurants, bars 
en konferentiekamers. De licht¬ 
regelaar is geschikt voor gloei¬ 
lampen tot een gezamenlijk 
vermogen van 600 watt. 
Inlichtingen: Philips Neder¬ 
land N.V., Eindhoven. 

Digitale multimeter 

Met de digitale multimeter ty¬ 
pe 8300 van het fabrikaat Ca- 
lifornia Instruments Corpora¬ 
tion is het mogelijk een zeven¬ 
tal funkties te meten met een 
uitmuntende nauwkeurigheid 
en resolutie, t.w.: gelijkspan¬ 
ning, gelijkstroom, wisselspan¬ 
ning, wisselstroom, weerstan¬ 
den, verhoudingen alsmede 
frekwentie. De basis-eenheid 
bevat alleen de DC voltmeter 
en door de bouwsteenvormige 
opbouw is het mogelijk de di¬ 
gitale multimeters aan de wen¬ 
sen van de gebruiker aan te 
passen. De onderstaande foto 
toont de digitale multimeter 
type 8300 waarvan onder¬ 
staand nog enkele eigenschap¬ 
pen: 
5 digits nixie display (200 ms 
display tijd); automatische po¬ 
lariteit indikatie; beveiliging 
tegen overspanningen; druk¬ 
knop bediening voor meetbe- 
reik en funkties; IC - plug-in 
kaarten konstruktie; resolutie 
0,01 % t.w. 10 [xV, 10 mOhm, 
10 nA, 0,1 Hz; CMR: 120 dB 
(DC), 100 dB (AC). 
Inlichtingen: Intechmij N.V., 
Den Haag. 
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jJjlDEX NEDERLAND 

HOOR TOE STE L LE N 

vraagt per 1 januari 1970: 

* radio technicus 

RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT 

Bij het LABORATORIUM VOOR KLINI¬ 
SCHE MICROCHEMIE wordt gevraagd 
een 

ELEKTRONICUS 

* radio monteur 

Minimum opleiding diploma NERG of gelijk¬ 
waardig diploma. 

Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring. 
Reiskosten worden vergoed. Prettige werk¬ 
kring. 

voor de ontwikkeling van apparatuur 
voor microanalyse en de automatisering 
hiervan. 

OPLEIDING: diploma NERG. 
verdergaande studie wordt 
op prijs gesteld, evenals eni¬ 
ge kennis van eenvoudige werk¬ 
plaatstechnieken . 

Schriftelijke sollicitaties te richten aan 
Widex Nederland, Burg. Martenssingel 45, 
Gouda. 
Tel. 01820 - 12595 

SALARIS : Het salaris wordt vastgesteld 
volgens rijksregeling. De pre¬ 
mie AOW komt voor rekening 
van de rijksuniversiteit. 

SCHRIFTELIJKE SOLLICITATIES onder ver¬ 
melding van nr. 120/el., te richten aan de 
afdeling personele zaken, t.b.v. de fakulteit 
geneeskunde, Catharijnsingel 91, Utrecht. 
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MEETINSTR UMENTEN 
VOOR ZELFBOUW 

door A. J. Dirksen 

De belangstelling voor het zelf 
bouwen van meetapparaten, 
geschikt voor amateurgebruik, 
is nog steeds niet verflauwd. 
Deze uitgave bevat een groot 
aantal ontwerpen van de 
meest uiteenlopende meet-in- 
strumenten, terwijl ook aan¬ 
dacht is besteed aan de prak¬ 
tische problemen die met me¬ 
ten en meetapparatuur samen¬ 
hangen. 
Dit boekje is een uitgave van 
de Muiderkring N.V.; prijs 
ƒ 9,90. 

Inleiding in de digitale 
technieken 

door W. Bongenaar 

Dit boekje is op de eerste 
plaats bestemd voor de eerste 
twee studiejaren van de afde¬ 
lingen Elektrotechniek van ho¬ 

gere technische scholen. Voor 
een inleidende bestudering van 
digitale technieken is zeer wei¬ 
nig basiskennis van de elektro- 
nika nodig. Dit feit, samen met 
de ervaring dat jonge mensen 
sneller aan het digitale denken 
wennen dan hun leraar voor 
mogelijk houdt, leidt tot de 
volgende konklusies. 
Aan het begin van het eerste 
studiejaar kan direkt worden 
begonnen met het behandelen 
van de onderwerpen uit dit 
boek. 
De schroom voor de elektroni- 
ka die nogal eens voorkomt is 
in dit geval misplaatst. Alleen 
bij de bespreking van de digi¬ 
tale bouwstenen (hoofdstuk 2 
en 4) komen enkele begrippen 
betreffende halfgeleiders ter 
sprake. In de overige hoofd¬ 
stukken, waarin vooral de 
syntese van digitale schake¬ 
lingen wordt behandeld, komt 
het voornamelijk aan op „lo¬ 
gisch denken”. 
Het boek is als volgt inge¬ 
deeld: 1. Inleiding; 2. Grond¬ 
bewerkingen; 3. Schakelalge- 
bra; 4. NAND/NOR-logika; 5. 
Geheugenschakelingen; 6. Elek¬ 
tronisch tellen; 7. Eindop¬ 
drachten 4e studiejaar HTS. 
Uitgave: Technische uitgeverij 
H. Stam N.V.; 148 pagina’s; 
prijs ƒ 16,—. 

Elektronisch jaarboekje 1970 

23e editie 

Dit zojuist verschenen boekje 
bevat een keur aan informatie, 
verwerkt in overzichten, tabel¬ 
len, grafieken enzovoorts. On¬ 
misbaar voor elke elektroni- 
kus. 
Uitgave: De Muiderkring N.V., 
Bussum; 224 pagina’s; prijs 
ƒ 5,50. 

Transistorenschema’ s II 

In dit boekje zijn een vijftig¬ 
tal interessante schakelingen 
opgenomen die geschikt zijn 
voor huis, tuin en keukenge¬ 
bruik. Veel aandacht is be¬ 
steed aan audioversterkers en 
aanverwante schakelingen ter¬ 
wijl ook een aantal toepassin¬ 
gen met het geïntegreerde cir¬ 
cuit |iL 914 zijn opgenomen. 
Teneinde de gebruiker van dit 
boekje in staat te stellen zich 
nader over een schakeling te 
informeren is achter in het 
boek een literatuurverwijzing 
opgenomen. 
Het boekje bevat 60 blz. en is 
een uitgave van de Muider¬ 
kring N.V. Bussum; prijs 
ƒ 4,50. 

Transistor en deel 2 

door J. H. Jansen 

De onderwerpen die in dit 
boekje worden behandeld, 
vormden voorheen met de fy¬ 
sische en technische grondsla¬ 
gen uit deel 1 één uitgave. 
Door de verregaande ontwik¬ 
keling van transistoren en ge¬ 
ïntegreerde circuits werd het 
noodzakelijk het oorspronke¬ 
lijke boek in twee delen te 
doen verschijnen. De uitbrei¬ 
ding van de stof heeft vooral 
betrekking op de transistor als 
schakelelement en de tran¬ 
sistoren en dioden met bijzon¬ 
dere eigenschappen. Tevens is 
het onderwerp „logische scha¬ 
kelingen” toegevoegd terwijl 
ook iets over geïntegreerde 
schakelingen wordt verteld. 
Het boekje is danig aangepast 
aan de huidige stand van de 
techniek. Het bevat 131 pagi¬ 
na’s en wordt uitgegeven door 
Kluwer N.V., Deventer; prijs 
ƒ 8,90. 

□□□□CD 
Informatiezender PA 0 AAG 

Uitzendingen iedere zondag¬ 
morgen van 11.30 tot 12 uur. 
Golflengte 42 m en 2 m 
(145,5 MHz). 

Zondag 7 december 
VrnaocrpsnrpT nvpr hf».t mak^n 

w - oo—~ " —-- -w— 

van prints. 
Tijdschriftennieuws. 
Radiohistorie. 
R’s en C’s in soorten (2). 
Elektronisch weekjoufnaal en 
Sluiting. 

Zondag 14 december 
Radio en ruimtevaart (1). 
Wat zijn wij eigenlijk? 
Iets over het nieuwe 8 sporen¬ 
systeem. 
Lezing over de fabrikage van 

transistoren (Uitzending van¬ 
uit Emmen). 
Elektronisch weekjournaal en 
Sluiting. 

Zondag 21 december 
Kontrast ekspansie (2). 
Tijdschriftenoverzicht. 
Kerstprijsvraag. 
Elektronisch weekjournaal en 
Sluiting. 

Zondag 28 december 
Rponhi/rtnrfHnff van t^rtmÏQrh 

vragen. 
Speciaal oudejaarsprogramma, 
met een speciaal tintje ... 

Donderdag 1 januari (Nieuw¬ 
jaarsdag) 
Ekstra uitzending met nieuw¬ 
jaarswensen en komplimenten! 

Na afloop van iedere uitzen¬ 
ding volgt een ekstra nieuws¬ 
bulletin voor zend- en ont- 

vangstamateurs, hoofdzakelijk 
voor wat betreft de vhf- en 
uhf-banden. 

Nieuwe Belgische dochteron¬ 
derneming van Electronic Me¬ 
mories and Magnetics Corp. 

In september is een nieuw Bel¬ 
gisch bedrijf gestart te St. Ni- 
klaas-Waas (Europark 11-12). 
Deze maatschappij, de Elec¬ 
tronic Memories and Magne¬ 
tics N.V. is een dochteronder¬ 
neming van Electronic Memo¬ 
ries and Magnetics Corp, Cali- 
fornia. De onderneming zal 
zich aanvankelijk richten op 
de fabrikage van hoogontwik¬ 
kelde gedrukte schakelingen 
voor de Europese komputer- 
en industriële elektronika en 

voor militaire uitrustingen. 
Reeds begin 1970 wordt een 
belangrijke produktie ver¬ 
wacht. 
In de naaste toekomst zullen 
aan de Belgische produktie- 
programma’s nog magneti¬ 
sche schijvengeheugens, als¬ 
mede ferrietkemgeheugens 
worden toegevoegd. 

Dinsdag 25 november is het 
nieuwe gebouw voor Elektro¬ 
techniek van de Technische 
Hogeschool te Delft officieel 
geopend. De opening werd bij- 
gewoond door de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen 
dr. G. H. Veringa. 

technisch vragenuurtje 
Elke maandagmiddag van 1 tot 5 uur 

telefoon 04402 - 2149 

voor België 9131.4402.2149 

1267 



1268 



HOLLAND N.V 

Wij zijn een snel groeiende internationale handelsmaatschappij. Binnen 

onze afdeling Elektronica houden wij ons bezig met de marketing van 

elektronische onderdelen, meetinstrumenten en apparatuur. 

Inelco vertegenwoordigt op dit gebied wereldnamen als: RCA, SPRAGUE 

TELONIC, KINGS, HE AT H en andere. 

In verband met aanzienlijke schaalvergroting van onze verkoopstaf zoeken 

wij een aantal technisch commerciële medewerkers voor de binnendienst 

voor de navolgende funkties: 

I TWEE SALES ENGINEERS KOMPONENTEN 
Deze nieuwe medewerkers zullen worden ingezet bij de verkoop van buizen 

en halfgeleiders. 

II SALES ENGINEER PASSIEVE KOMPONENTEN 
Deze nieuwe medewerker zal worden ingezet bij de verkoop van passieve 

komponenten, waaronder kondensatoren, weerstanden, konnektors en 

derge lijke. 

III SALES ENGINEER CTV APPARATUUR 
Deze nieuwe medewerker zal worden ingezet bij de verkoop van gesloten 

TV systemen waaronder kamera’s, videorecorders, monitors etc. 

De sales engineers zullen belast worden in samenwerking met onze pro- 

dukt specialisten met de verkoop van de diverse produkten. Na een rui¬ 

me inwerkperiode zal van de sales engineer verwacht worden dat hij kon¬ 

takten met onze relaties onderhoudt en werkt aan verdere uitbreiding van 

onze relatiekring. 

Voor alle bovengenoemde funkties denken wij aan energieke, representa¬ 

tieve jonge mannen van omstreeks 25 jaar. 

- Opleiding: MULO + MTS of Radio Technicus of gelijkwaardige technische - 

nische opleiding. 

- Rijbewijs: BE. 

- Ervaring in verkoop van elektrische of elektronische produkten wordt 

op prijs gesteld maar is niet absoluut vereist. In dit laatste geval zal 

meer aandacht besteed worden aan de opleiding en begeleiding. 

Aan geschikte kandidaten garanderen wij een ruim inkomen en goede se- 

kundaire arbeidsvoorwaarden. Een auto wordt ter beschikking gesteld. 

Uw sollicitaties worden met uiterste diskretie behandeld en worden 

( met pasfoto ) ingewacht bij de direktie van Inelco-Holland N.V. 

Postbus 7815, Amsterdam. 



|g datasystems 

Onze verkooporganisatie verkoopt of verhuurt moderne 
computersystemen. Deze apparatuur moet uiteraard geregeld 
worden onderhouden en om onze service voor de gebruikers ! 
zo snel en efficiënt mogelijk te maken, opereren wij vanuit 
verschillende rayons in Nederland. 
Door de snelle toename van het aantal computersystemen 
is ook uitbreiding van ons service-apparaat nodig. 
Wij kunnen dan ook een aantal inventieve LTS-ers 
(fijnmetaalbewerking of instrumentmaken) de gelegenheid 
bieden voor 

opleiding tot 
service-technicus 

Kandidaten hoeven geen Telefonisch zijn wij te 
computerkennis te hebben. bereiken onder nummer 
Een speciaal voor dit doel 070-81.45.71. Of schrijft u 
georganiseerde interne een kort briefje, met 
computercursus brengt hen vermelding van uw leeftijd, 
de specialisatie bij. opleiding en ervaring aan: 
Na de cursus zullen zij in N.V. Philips-Electrologica, 
één van de rayons worden afdeling Sociale Zaken, 
geplaatst in een team dat de postbus 4576, Rijswijk (Z.H.) 
service aan randapparatuur onder vermelding van 
van de computer verzorgt. nummer el 11369. 
Met jonge technici, vanaf 
20 jaar, die geïnteresseerd 
zijn in het vak van de 
toekomst, willen wij graag 
een gesprek hebben. 

N.V. Philips-Electrologica, Verkoop Computersystemen Nederland, Den Haag. PH 1 LI PS 
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Ixpv data Systems 

Bij de keuze van uw toekomstige werkkring zijn twee factoren 
van het grootste belang: uw eigen interesse en de 
toekomstmogelijkheden die het vak u biedt. 
Wel, als u geïnteresseerd bent voor computer-technicus en 
service, dan zijn er uitnemende mogelijkheden bij onze 
servicedienst in de functie van 

service-technicus 
Gegadigden op middelbaar Graag willen wij in een 

of hoger technisch niveau gesprek met hen die 

behoeven van de computer- belangstelling hebben voor 

techniek geen studie te computer-servicing, de 

hebben gemaakt. toekomstmogelijkheden 

Wij bieden een interne nagaan. 

dagopleiding die u tot Belt u op voor het maken 

specialist schoolt. van een afspraak 070-814571. 

Kennis van de Engelse taal Of schrijft u liever een kort 

is van belang, omdat een briefje, te richten aan: 

gedeelte van de cursus in N.V. Philips-Electroligica 

het Engels wordt gegeven. afdeling Sociale Zaken, 

Na de cursus wordt u postbus 4576, Rijswijk (Z.H.). 

geplaatst in een team, dat Wij nodigen u graag uit en 

vanuit een rayon opereert. geven u alle informatie die 

Een HTS-er bijvoorbeeld u hebben wilt. Vermeldt 

wordt als systeem-technicus het nummer eh 11269 
m 1« • i ama rlof ie 

vtJÏctiiiwuuiueiijiv vuui nci 

onderhoud van het gehele 
systeem. 

aio u \ji io ooi 11 ij 11, uui «o 

voor ons gemakkelijk. 

N.V. Philips-Electrologica, Verkoop Computersystemen Nederland, Den Haag. PH 1 LI PS 
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Selekte Elektronika 

HITACHI-recorderdek TRQ-727, freq.bereik 50- 
15.000 Hz met voor ver sterker, 3 snelheden, 4,75 
9, 5 en 19cm/sec. 2 VU-meters, 4 sporen stereo, 
alleen bij SEK f 458,— 

magneto-dynamische stereo-element AT 66 

Nu ook bij SEK verkrijgbaar het bekende MAGNETO 
DYNAMISCH STEREO element van Audio Technica 
AT66, freq. bereik 20.-20.000 Hz, (±2dB) kanaal- 
schelding 25_dB (1 kHz), output 4-6 mV. 1 kHz,com- 
pliance 30x1 Ö6cm/dyne, naalddruk 0, 5-2, 5 gram 
PRIJS f46,- 

Maak nu van Uw pick-up een echte Hi-Fi pick-up met behulp 
van deze All balance p.u. arm. 
Technische bijzonderheden: 
normale lengte, vertikale as - naaldpunt 236 mm 
totale lengte 310 mm 
afstand vertikale as-middendraaischijf 220 mm 
resonantie buiten 20-20.000 cycles 
zijdelingse belasting ( gemeten aan naaldpunt 15-20 mg 
naalddruk instelling 0-4gram 
minimale naalddruk 3/4 gram 
” overhang'' van naald 16 mm 
lagers instelbare kogellagers in alle draaipunten f . 

I 56,- 

Hitachi 
recorder 
dek 
TRQ-727 

Maak nu zelf uw eigen alarm-beveiliging met een 
infrarood elektronisch lichtrelais. Grotere golf¬ 
lengte, kleiner trillingsgetal. Afstand ontvanger 
schijnwerpen plm. 10 meter met instelbare ge¬ 
voeligheid. 
Ontvanger, schijnwerper en elefctr, relais nu f 98,- 
Ook te gebruiken voor elektronische deuropener 
en het elektronisch tellen van voorwerpen 

Nu ook kado bonnen van 5 en 10 gulden, inwisselbaar 
bij elke SEK handelaar. 

15 Watt luidsprekerkit 
bestaande uit: 3 luidsprekers, 3-weg filter en 
voorfront met doek ƒ 59, 50 

V oedingstransfor matoren 
SEK 103 12-14-16-18 V 2,2 A ƒ15,95 
SEK 201 2 x 12 V IA ƒ 9,75 
SEK 202 2 x 12 V 1,7A ƒ 15,75 
SEK 203 6-12-18-24-30 V 3 A ƒ 23, 95 
SEK 204 2 x 33 V 3 A ƒ 32, 95 
SEK 206 1 x 12 V 300 MA ƒ 6, 95 
SEK 207 1 x 6 V 500 MA ƒ 5, 95 

Maak Uw print Fotografisch gevoelig met etsmiddel 
is goed voor 2 m2 printplaafc ƒ 9, 90 

SEK ets poeder, tekenlak, beschermlak, reinigings¬ 
middel, etszout met Holl. gebruiksaanwijzing ƒ 4, 95 

Print etsplaat 260 x 220 mm ƒ 3, 95 
260 x 370 mm ƒ 4, 95 
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Klub biedt U 

TRANSISTOREN 
AC125 ƒ1,20 
AC153K ƒ 1,65 
AC187/188/01 ƒ 3,25 
AD133/1V ƒ6,05 
AD161/162 ƒ 6,50 
AF239 ƒ 2, 95 
ASZ15-18 ƒ8,50 
BC107 ƒ1,40 
BC108 ƒ1,30 
BC109 ƒ 1,50 

BD 130 = 2N3055 ƒ 7, 50 
2N2905 ƒ 2, 95 
2N3053 ƒ 2, 95 

AD 149 ƒ3,- 

AF118 ƒ3,- 

Thyristor BT101-500R 
400 V - 7 A ƒ 17, - 

Low noise 
13 cm 270 m ƒ 11, 65 
15 cm 360 m ƒ 14,25 
18 cm 540 m ƒ 19, 50 

Triac 
SC45D 400V-10A ƒ18,50 

Siliciumbrug gelijkricht- 
cellen 
BY123 280V 700mA ƒ 3, 20 
BY164 40V1200imYf 2,40 
B40C2200 ƒ3,95 

Geïntegreerde schakelingen 
TAA263 ƒ 6,75 
TAA293 ƒ6,60 
TAA300 ƒ17,50 
TAA310 ƒ7,20 
TAA320 ƒ 4,25 
uL914 ƒ3,95 

Long play 
8 cm 65 m ƒ 2, 95 
13cm 270m ƒ 7, 70 
15cm 360m ƒ 9, 85 
18cm 540m ƒ 13, 25 

Hoofdtelefoon 2x8 Ohm, max. vermogen 200 mW 
vervorming < 3%, 2 meter wit snoer en plug, freQ 
bereik 30-15.000, speciale SEK,-prijs f 22,50 

Luidspreker 8 Ohm 6 W ƒ 9, 95 

Verkrijgbaar bij de 

S.E.K. HANDELAAR 

Radio Beurs Reigerstraat 11-28 Breda tel 01600-33772 
Crescendo Zwanestraat 24 Groningen 050-28890 
Radio Elco Laat 204A Alkmaar 02200-16123 
Radio Gooiland Langestraat 107 Hilversum 02150-43333 
Radio Te Kaat NV Jansbui tensingel 2 Arnhem 085-432446 
Radio Vogelzang Akerstraat 70-72 Heerlen 04440-16055 
Radio Vogelzang Willemstraat 83 Eindhoven 040-25287 
Wiederhold De Klomp 26 Enschede 05420-13157 
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GERLACH TV 
OLDENZAALSESTRAAT 40 - ENSCHEDE 
TELEFOON 1.06 01 - GIRO 1766188 

brugcellen: 
B30 C300 .af 2,65 
B40 C600 Si .af 2,95 
B60C1500 Si .a ƒ3,45 
B80 C2200 Si .af 3,95 
B40 C3200 Si .af 4,25 

elco’s: 
500 aF 60 Volt .af 2,45 

1000 aF 15 Volt .a ƒ0,90 
1000 aF 35/40 Volt.a ƒ 1,85 
2500 /kF 35/40 Volt.af 2,95 
2500 /*F 60 Volt .af 5,45 
5000 /*F 35/40 Volt.ó ƒ 4,85 

assortimenten: 
50 styroflex condensatoren a ƒ 3,40 

100 weerstanden V* en 1 Watt a ƒ 3,40 
25 keramische trimmers ..af 3,40 

modulen: 
Toongenerator: bedrijfsspanning 6-12 V 
Isp. aansl. 3-8 G 20-12000 Hz a ƒ4,75 
Metronoom: bedrijfssp. 3-12 V 
luidspr. aansl. 3-8 Q - freq. regelbaar 
tussen 20-300 tikken p. min. a ƒ 4,75 
Lichtgev. schakelaar: bedrijfssp. 4-12 V 

a ƒ 7,50 

epoxie printplaat: 
530 x 570 x 1,6 mm 
koper 35 mu.af 35,— 

fotogevoelige printplaat positief: 
125 x 125 mm.af 3,50 
250 x 250 mm.af 12,50 
500 x 500 mm.è ƒ 50,— 
gratis ontwikkelaar + gebruiksaanwijz. 

voedingstransformatoren: 
220 V prim. 0 - 2 - 4 - 8 - 12 - 16 - 20 en 
24 Volt/sec. 
1 Amp. . . ƒ 11,75 - 2 Amp. . . ƒ 17,50 
Wij zoeken kontakt met grootafnemers 
van epoxieprint, fotogevoelige printplaat 
en TRANSFORMATOREN. 

Wij bieden interessante kortingen. 

nieuwe elektronische 
_ „ dekadentellers 

dekadentellers voor 
meten, regelen en tellen, 

^industriële uitvoeringen, 
telfrequentie 100 KHz. tot maximaal 6 dekaden. 

met voorkeuze instelling, 
geschikt voor schakelbord-inbouw. 

te combineren met onze fotocellen 
of inductieve schakelaars, 

met ingebouwde tijd verlenging voor impuls. 
ook speciale uitvoeringen. 

uitgebreide dokumentatie 
is beschikbaar 

elauma nu 
polluxstraatlO den haag 
tel 070 837500 telex 31783 

gedrukte schakelingen 

VERTEGENWOORDIGINGEN t IMPORT 

ELECTRONISCHE ONDERDELEN 

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

geleiders 
Prijs per regel ƒ 1, per 
regel gemiddeld 20 letters en 
cijfers. Uitsluitend geplaatst 
na vooruitbetaling op giro 
1241100 t.n.v. Elektuur, 
Geleen. Voor België: op PCR 
177026 t.n.v. Elektuur, Ned. 

GEVRAAGD: 
Redaktie ELEKTUUR vraagt 
ingebonden jaargangen van 
ELEKTUUR tegen elk aanne¬ 
melijk bod (jaargang 1961, '62 

63, '64, ’65, '66, '67 ). 

AANGEBODEN: 
2 Hi-Fi luidsprekerboxen 
Philips, drukkamer 7,5 ltr, 
1 jaar oud met AD3703S en 
AD3506SM, 20 W . Nieuw 
ƒ 168, 50 voor ƒ 100, - p. st. 
P. Cornelis, Kasteelstr 5, 
Philippine (Zld). 

TE KOOP: 
Hi-Fi stereo verst. 2 x HF 
309 + HF306, ƒ 185,- nieuw. 
K.B. spiegelrefl. cam.Ma- 
miya in tas ƒ 285, -. Opemus 
II verg./ 185,- Braun flitser 
F200 voor ƒ 95,- H. Willems 
St. Gerlach 27, Houthem 
telefoon 04406-3939. 
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RADIO ALL WAVE v t radio onderdelen 
SUPERMARKT voor^C service artikelen 

Postorders PostbtW 79 Delft 
tel. 01730-23134 
giro 251797 - Bankrelatie 
Ned. Crediet Bank, Delft. 

doublé play 
13 cm 360 m ƒ 10, 75 
15 cm 540 m ƒ 15,10 
18 cm 730 m ƒ 19, 50 

BAS F-geluidsbanden 

Low noise 
13 cm 270 m ƒ 11,00 
15 cm 360 m ƒ 13,25 
18 cm 540 m ƒ 17,80 

Long play 
8 cm 65 m 
13cm 270m 
15cm 360m 
18em 540m 

ƒ 2,95 
ƒ 7,70 
ƒ 9,85 
ƒ 13,25 

Voor BEAT-BANDS 
GOODMANS Speaker 91/100 
100 Watt doorsnede 18’ ' 
per stuk ƒ 425, - 
2 stuks ƒ 790,- 

AKG demonstratie STEREO- 
hoofdtelefoon van de FIRATO 
met 15% korting. 

m 

Dynamische mikrofoon 
DM 255 

freq. bereik 80-10 kHz 
binnen 3 dB 
gevoeligheid - 57 dB 
geen ƒ 59. - maar bij 
ALL-WAVE.ƒ 35, 

Dynamische mikrofoon 
DM 172 

DUAL-IMPEDANCE 
600 Ohm - 50 kOhm 
frq. bereik 70-10kHz 
binnen 3 dB 
gevoeligheid - 77 db(600) 

- 57 db(50k) 
geen ƒ 98, - maar bij 
ALL-WAVE.ƒ 42,50 

LAFAYETTE 
STEREOVERSTERKER model LA-224-T 

LENCOPROF. Platenspeler L 75 
compleet met voet en kap 
nieuw in doos. L75 geen ƒ 410,- 
maar bij ALL-WAVE.... ƒ 298, - 

AKG K20 ƒ 41, - ƒ34,85 
AKG K50 ƒ 63,- ƒ 53,55 
AKG K60 ƒ 93, - ƒ 79,- 
AKG K80 ƒ145,- ƒ121,25 
prijzen zijn excl. eventuele 
oorschelpen. 
AKG voor echte HI-FI 

ALL WAVE ïk 

voor betaalbare 

LENCO L 75 
Met M.D. element 
Shure M 75 

Specificaties: 
vermogen: 15 W in elk kanaal bij 8 Q 
freq. bereik: 30-20 kHz binnen 2 dB 
vervorming: max. 1% 
brom en ruis: magn. PU - 50 dB 

tuner en aux. - 65 dB 

gevoeligheid: magn. PU 3 mV 
tuner en aux. 250mV 

uitgang: 4-16 Q 
aantal transistors: 19 diodes: 8 
PRIJS: geen ƒ 354, - maar bij 

ALL-WAVE.ƒ 259, - 

ARENA HT-14 drukkamerluid- 
sprekerboxen, geen ƒ 129, - per 
stuk maar bij ALL-WAVE per 
stuk ƒ 99, - (worden alleen per 
2 stuks verzonden). Op deze 
aanbieding geen extra korting 

van 10%. 

ALL-WAVE extra: 
SHAMROCK bandrecorderband 
18 cm haspel 540m band bij 
All-Wave ƒ 7, 25 10 voor ƒ 69, 

geen ƒ 578,- 

maar ƒ 398, 

10% 
bij aankoop van twee 
luidsprekersets 10% 
extra korting. 

PSL 203 S 
TT ~T" TT 

HI-FI 

BOUWSET VOOR LUIDSPREKERBOX ( 15 liter ) 
Geschikt voor o.a. Peerlesskit 2-8 

Philips AD3701M 

Palissander ƒ 53,- per stel ƒ 104,- 
Teak ƒ 44,- per stel ƒ 85,- 

Voor o.a. HiFi app. Lenco, Thorens, Kef, Arena 
DUAL, Philips, Akay, Sharp etc, etc. 
Bezoekt U onze HiFi afdeling. 
Voldersgracht 16-17-18 Delft. Het adres met de 
meest gesorteerde collektie van Nederland. 

Let op de ZEER LAGE PRIJZEN. 

ISOPHON drukkamer luidsprekers vermogen hier opgegeven is 
max. vermogen na inbouw 

type [ doorsnede I kastinh. I imp 

BPSL 100 100 
BPSL 130 130 
PSL 130 130 
PSL 170 170 
PSL 203 203 
PSL 245 245 
PSL 300 300 
1IMS 8 80 
IIS 10 100 
MMS 1318 126x175 

aanbevolen combinaties: 
HMS 8 met PSL 130 
HMS 8 met PSL 170 
HMS 8 met PSL 203 
HS 10 met PSL 170 
HS 10 met PSL 203 
HMS 1318 met PSL 170 
HMS 1318 met PSL 203 
HMS 1318 met PSL 245 
HMS 1318 met PSL 300 

600-16.000 Hz ƒ 21,50 

aanbevolen filter 
ISOPHON Dl 
scheidingsfreq. 250-500 Hz 
zelfind. 0,75/l,5/3mH ƒ 15,75 
BIP elco 5/15 ƒ 1,75 

ALL-WAVE extra: bij aankoop van 10 stuks 
van zeilde artikel het elfde gratis . 
Levering uitsluitend remb. 
of vooruit bet. giro of bank. 
Orders ƒ 100, - netto, franco. 

all-ivave 
delft / voldersgracht 16-/7*18 / tel. 32000* 

delft / markt 58 / telefoon 23134 

Wij leveren verder alle standaard 
onderdelen direkt uit voorraad. 
Zoals weerstanden, condensatoren, 
trafo's enz. 
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RADIO-SERVICE ’TWENTHE’N.V. TELEX ”•32358 
GROENEWEGJE 14 - DEN HAAG - TELEFOON 070 -11 20 22 - GIRO 201 309 

«Top-Hit TV■ Bouwset* 
DOE HET ZELF TV. TOPHIT 65 cm BEELD 

wordt U gebracht door Radio Service Twenthe. 

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 

Een set montage-onderdelen, bestaande uit: 4 potmeters, 
4 knopjes, luidsprekerrooster, zekeringhouder, UHF en VHF 
entree en montageplaat 

Een daarbij passend chassis voor kast en afstemeenheid met 
7 transistoren en 9 buizen voor 110 graden 65 cm beeld¬ 
buis (A65-11W) met schema 

Afbuigunit 110 graden -65 cm 
Luidspreker hierbij passend 
Achterwand voor de kast 65 cm 

Extra Speciaal Aanbieding 
Top Hit - 65 cm grootbeeld T.V. 

complete tv bouwset met beeldbuis 65 cm f 379,— 

idem zonder beeldbuis f 249,— 



TELEX 
no 32358 RADIO-SERVICE ’TWENTHE’H.V. 

GROENEWEGJE 14 - DEN HAAG ■ TELEFOON 070 -11 20 22 - GIRO 201 309 

81-sporen STEREO toonbandloopwerk 

Zie voor een KOMPLETE BESCHRIJVING ELEKTUUR pagina 631 juni 1969 

Afdek druktoetsplaatje ƒ 2,50 
Reserve druktoets- 
schakelaar ƒ 2, 50 
Verhuistrafo 0-110- 
220 Volt 100 VA ƒ12,50 

Stereoloopwerk als bouwset 
waarvan u 3 printjes moet 
monteren; kompleet met hand¬ 
boek ƒ 200,- 
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model O; collectormotor. 220 volt. 
50 Watt. + 10.000 toeren. 
as dikte 5 mm. lang 15 mm ƒ 5, 95 

model A; aluminium luidspreker gaas. 
Zilverkleur afm 11x20 cm ƒ 1, - 

model F; aluminium luidsprekergaas. 
Zilverkleur afm 34x120 cm ƒ 12, 50 
Goudkleur afm 40x120 cm ƒ 16, 50 

model Z. 

model Z; motor met vertraging. 12 volt 
AC, 17 Watt. +150 toeren 
as dikte 5 mm. lang 25 mm ƒ 12, 50 

Radio-distributie-schakelaar met lijn¬ 
trafo 6 standen en volume regelaar 

ƒ 7,50 

BLAUWPUNKT Afbuigunit 110 graden 
type 2021 / 09Z ƒ 13, 50 

Graetz transistor-VHF-kanaalkiezer 
met 2xAF 106 en lxAF 109 ƒ 17, 50 

Adapter voor cassetterecorder enz. 
maakt van 12 volt DC 8 volt DC. 
type SA 9190 met schema ƒ 5, 75 

model A. Siemens collector motor 220 
volt-100 Watt-9000 toeren 
as dik 7 mm lang 35 mm ƒ 9, 50 

model B; Indolamotor. 12 volt AC. 
50 Hz. 17 Watt 
as dikte 4, 5 mm. lang 35 mm ƒ 7, 50 

model F; kortsluitmotor; 220 volt AC 
50 Hz. 1500 toeren 
as dikte 5 mm. lang 20 mm ƒ 5, 95 

Koelvin voor To-3 o.a. voor 2N3055 
enz. ƒ 2,25 

Luidsprekergaas 
IJzer beige gemoffeld ƒ 1,- 
afm. 9x23 cm 
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ü* San 

Soldeerbouten. 
no 1; Solon 220 Volt - 25 Watt 
no 2; ERSA minitip 220 Volt - 16 Watt 
no 3; ANTEX 220 Volt - 15 Watt 

MICROSWITCH 
model F. Ixmaak 250 volt-5 amp 

model Z. lxwissel 250 volt-15 amp 

model O. miniatuur 20x10x5 mm 
lxwissel 250 volt-5 amp 

Fotogevoelige printplaat. Met fabrieks- 
gegevens, afm.35x40 cm ƒ 13, 5( 

T. V. Raster tutgang 
type AT 3507 ƒ 3, 95 

Metaal papier condensatoren 
2 ju F 220 volt AC f 2, - 
2,5/lx F 220 volt AC J 2,~ 
3/lx F 220 volt AC ƒ2,- 
4,5 + 0,5 n F 300 volt AC ƒ3,- 
6,3 tx F 380 volt AC ƒ 3,50 
10 /lx F 250 volt AC ƒ 6,50 

Ferritantenne met middengolfsp< 
220 mm lang 

A. oplosmiddel voor printplaat. 
E. Tinsoldeer 40/60 - 100 grai 

model A; motor 220 volt-50 Hz-250 
toeren. type AU 5005. 
as dikte 1, 5 mm-lang 5mm ƒ 3, 75 

model B; dubbel motor 2x40 volt-50 Hz 
as dikte 1, 5 mm-lang 5 mm ƒ 4, 95 

model O; motor 220 volt-50 Hz-250 
toe ren. Siemens. 
as dikte 2 mm-lang 5 mm ƒ 3, 95 

model W; motor 220 volt-50 Hz-200 
toeren. 
as dikte 1, 5 mm-lang 5 mm ƒ 2, 95 

:oon p/stuk ƒ 

LDR. fotoweerstanden, 
modellen met gegevens. 

Diverse 

model 100 p/stuk ƒ 
model 130 ƒ 

/ model 200 0 90 
model 235 ƒ 

ƒ 
f 

1 ? 15 
model 265 1 in 
model 300 
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TELEX 
no 32358 

GIRO 201 309 

MESA TRANSISTOR 

AF139. 
AF239 . 

f 2,95 
f 2,95 

Nieuwe typen silicium transistoren: 

met folter; volledige gegevens van 
de fabriek. Gegevens ook op aan¬ 
vraag los verkrijgbaar. 

2N696 f 1,50 2N3638 f 1,90 P346A f 1,65 C426 f 2,25 

2N706 f 1,70 2N4360 f 3,65 V405A f 1,65 C450 f 1,50 

2N708 f 1,60 2N5163 f 3,— C424 f 1,50 C444 f 3,— 

2N918 f 3,50 V435a t 1,50 V410a t 2,25 
C425 f 1,60 C407 t 1,65 
C400 f 2,55 

Silicium- 40363 f11,25 
halfgeleiders 40364 f 21,45 
2N1613 f 1,80 40406 f 6,70 

uioaen. 

2N1711 f 2,— 40407 f 4,— EA403 f 0,45 EC402 t 1,15 

2N2102 f 4,90 40408 f 5,30 EB383 f 0,85 EC401 t 1,45 
2N2926-or f 1,50 40409 f 5,60 
2N2926-gr f 1,50 40410 f 8,— Dubbele transistoren: 
2N3053 f 4,— 40411 f 22,80 2C415 f 6,55 2V435 f 10,15 
2N3054 
2N3055 
2N3702 
2N3704 
2N3707 
2N3866 
2N3903 
2N3904 
2N3905 
2N3906 
2N4124 
2N4126 
2N4284 
2N4286 
2N4288 
2N4292 
2N4347 
2N4870 
2N5034 
2N5036 
MD7011 
MJE340 
MJE370 
MJE371 
MJE520 
MJE521 
MPS3394 
MP500 
MPS3707 
MPS6517 
MPS6531 
MPS6534 
40233 
40310 
40314 
40316 
40317 
40319 
40360 
40361 
40362 

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 3,50 
f 6,35 
f 6,90 
f 11,50 
f 6,— 
f 9,15 
f 12,75 
f 6,60 
f 11,— 
f 1,80 
f 36,— 
f 1,90 
f 2,50 
f 3,30 
f 3,60 
f 2,85 
f 4,80 
f 3,80 
f 4,80 
f 3,80 
f 6,45 
f 4,20 
f 4,65 
f 6,60 

Thyristoren 
2N4441 f 6,75 
2N4442 f 8,10 
2N4443 f 13,— 
2N4444 f 26,50 
MCR2305/06 

f 16,75 
TCR76 f 12.— 

Uni-Junction 
transistoren 
2N2160 f 7,50 
2N2646 f 5,40 
2N4870 f 4,80 
Ti843 f 4,35 

Veldeffect- 
transistoren 
2N3819 f 3,75 
2N3820 f 9,— 
2N4360 f 4,50 
MPF102 f 3,30 
MPF103 f 3,75 
MPF104 f 3,75 
MPF105 f 3,75 
3N128 f 7,20 
3N140 f 7,80 
Ti834 f 4,60 

Geïntegreerde schakelingen: 

UBA990028X.f 4,— 

UBA991428X.f 4,— 

UBA992328X.f 7,30 

Triac’s 
40527 
40430 
40432 
MAC2-6 
GBS466e 
400 V 6 A 

f 11,40 
f 16,— 
f 18,50 
f 32,40 

Silicium planar tran 
sistor assortiment 
NPN 30 stuks voor 
slechts f 5,95 

Triggerdiode 
ER900 f 
ST2 f 

f 2,45 
f 3,95 

Teller met vier cijfers met 
nulstelling.t‘ 4,95 

Transistoren 
ACH7 f 2,20 
AC122 f 1,60 
AC124 f 2,40 
AC131 f 1,50 
AC175 f 2,20 
AF106 f 3,25 
AF109 f 2,95 
AF121 f 2,50 
BFY56 f 3,50 
BFY64 f 2,25 
BFY72 f 2,25 
BFX40 f 6,50 
BFX41 f 6,— 
BSX39 f 2,40 
BSY51 f 2,60 
BSY52 f 2,60 
BSY55 f 3,50 
BSY56 f 5,75 
BSY78 f 2,85 
BSY88 f 4,20 
AC107 f 3,90 
AC125 f 1,50 
AC126 f 1,60 
AC127 f 1,75 
AC127/128 f 3,55 
AC127/132 f 3,40 
AC128 f 1,80 
2AC128 f 3,60 

per paar 
2AC128/01 f 4,— 

per pa*ar 
AC132 f 1,65 
AC172 f 1,75 
AC187 f 1,75 
AC187/01 f 1,95 
AC187/188 f 3,40 
AC188 f 1,65 
2AC188 f 3,30 
AC188/01 f 1,85 
ADI 39 f 4,25 

2AD139 
AD149 
2AD149 
AD161 
AD 162 
2AD162 
AD161/162 
AF106 
AF114 
AF115 
AF117 
AF118 
AF121 
AF124 
AF125 
AF126 
AF127 
AF139 
AF178 
AF179 
AF180 
AF185 
AF186 
AF239 
AU103 
AU104 
BC107 
BC108 
BC109 
BC112 
BC147 
BC148 
BC149 
BC177 
BC178 
BC179 
BC192 
BD115 
BD124 
BF115 
BF167 

f 3,25 
f 2,80 
f 2,60 
f 2,25 
f 3,35 
f 2,50 
f 2,10 
f 2,10 
f 1,95 
f 1,80 
f 2,95 
f 4.—- 
f 3,90 
f 5,— 
f 3,75 
f 2,95 
t 2,95 
f 14,— 
f 19,50 

N.B. Tussentydse prïjswyzigin- 
gen en uitverkocht zyn abso¬ 

luut voorbehouden. 

Telefunken transistor- 
assortirpent: 
10 HF-transistoren 
AF101-105, OC612. 
10 LF-transistoren 
00602-603-604. 
10 eindtransistoren 
OC604 - AC106. 

Totaal 30 stuks voor 
slechts. 
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Signaallampen met en zonder schakelaar 
A-NEON rood 220 V ƒ 1, 95 
B-Schakelaar met Neonlamp 220 V ƒ 4,65 
C-Dubbelsignaallamp. rood/groen of rood/wit 

ƒ 1,75 
D-NEONlamp rood 220 V ƒ 2,50 
E-NEONlamp 220 V in rood geel of wit ƒ 1, 50 
K-Neonlamp in schakelaar gebouwd. Rood ƒ 5,70 

Foto flitsbuizen - ontsteejcspoel 
C-Flitsbuis afm. Cl 3x45 mm - C2 4x50 mm 

per stuk ƒ 3 
K-Ontsteekspoel 7 3 

. 275x275x123 mm 
elke luidspreker 

ƒ 17,50 

Metalen luidspreker kastje afm, 
grijs gemoffeld - geschikt voor 

Recorder kopjes 
no 1; Woelke Stereo opname/weergavekop 200 ü 

DC ƒ 5,75 
no 2; BOGEN ^spoor opname/weergavekop 

25 £2 DC ƒ 5,75 
no 3; Sneider Wiskopje \ spoor 500ft DC ƒ 2,75 

Nordmende Radiokastje Bruin kunststof afm, 
breed 41 - diep 17 - hoog 23 cm. 
Nieuw in doos ƒ 

Philips ker potmeters 650 W 
in diverse waarden ƒ 
per stuk ƒ 37, 5< 

Draaischakelaars. 
A-3 deks- 3 moeder- 3 standen- 
B-2 deks- 1 moeder- 3 standen- 

Graets UHF-TUNER ( gerevideerd ) 2 x AF 139 met 
schema ƒ 12, 50 

9 
Ir...j fvTTïT 
1 -« ■*<* I rz Z~ 

I ! m- ,-mc 
l-Jp i lb;~ \ j*",j 

Universeelmeters. 
1 - Jemco-US 105- 50kfi p/volt ƒ 99,50 

idem -US 101- 20kft p/volt ƒ 79,50 
2 - HIOKI F 75 J- 10kS2 p/volt. met signaal injec- 

tor ƒ 76,- 
idem F 75 A- 30kfl p/volt ƒ 67,50 

3 - Yamato - Y3 - 2kQ p/volt f 21,- wim P 
' 
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Philips service potmeters. Diverse waarden. 
A. Draadpotten 3 Watt div Ohm waarden ƒ 1, 95 
H. Koolpotten dubbel div Ohm waarden ƒ 1,95 
C. Koolpotten Stereo div Ohm waarden ƒ 1,95 
K. Koolpotten enkel met schak. div. ƒ 1,50 
D. Koolpotten enkel as 5 mm ƒ 1," 
E. Koolpotten enkel as 6 mm ƒ 1,- 
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TELEX 
no 32358 

GIRO 201 309 

Transformatoren 

220 V; sec. 0 - 30 - 35 - 40 V, 
2 A.f 16,50 
Idem sec. 0 - 12 - 24 V, 1 A . f 9,50 
220 / 0 - 6 - 8 - 12 - 14 - 16 - 18 
24 V, 2 A.f 12,50 
220 / 0 - 250 - 300 V, 100 mA, 
6,3 V, 3 A.f 12,50 
220 / 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 
24 V, 1,5 A.f 11,50 

Tumblerschak. aan/uit, 250 V 
2 A, per stuk.f 0,45 
10 stuks.f 3,50 

100 stuks.f 25,— 

Siemens sterkstroom relais 
Spoelspanning 220 V AC 
17 mA 
2 X maakcontacten 10 A . . f 7,50 
idem 1 X maakcontact 10 A . f 6,50 

Kaco minirelais 

1000 Q 24 V - lx wisselcon- 
tact.f 2,75 

idem 2500 Q - 1 x wisselcon- 
tact.f 2,75 

Gruner relais 740 Q-2 X wis- 
selcontact.f 3,50 

Gruner relais 

3 X wisselcontact, 
spoel 220 V AC.f 5,50 

2 X wisselcontact 
spoel 24 V AC.f 5,50 

3 X wisselcontact, 
spoel 110 V AC.f 5,50 

2 X wisselcontact 
spoel 220 V AC.f 5,50 

Kontakt spuitbussen 
160 cc inhoud 

no. 60 f 6,— no. 100 f 3,— 

no. 61 f5,-- no. WL f 3,90 

no. 70 f4,50 
Fluid 101 
no. 60 

f6,— 

no. 72 f 7,50 75 cc f 3,— 
no. 75 f 3,90 no. 61 

no. 80 f 3,— 75 cc f 2,70 

Teller met vier cijfers met 
nulstelling.f 4,95 

Sprint toerentalmeter (op¬ 
bouw) 1 mA - 270 graden . . f 49,50 

Rally toerentalmeter (inbouw) 
1 mA - 270 graden, 6000/8000 
toeren.f 39,75 

Tacho-inbouwset met printje 
en IC (wL 914, te gebruiken 
voor beide meters.f 9,50 

Lichtgewicht 140 g 

hoofd-oortelefoon, type 

HS30, 100 Q.f 3,95 

Autoradio middengolf-3 druktoets-7 transistoren. 12 
Volt. + Massa LS uitgang 5/8 Ü. 4, 5 W bij 12 Volt 

ƒ 79,- 

TV camera type 8000. 220 Volt 50 Hz. Nieuw in 
doos met HF en Video uitgang - voor normale TV 
toestellen en videomonitoren ( zonder Objektie- 
ven ) / 1500, - 

Metalen instrumentkasten 

in de volgende maten 
Model no. 2: 9 cm hoog, 
42 cm breed, 27 cm diep . . f 27,50 

Model no. 3: 13 cm hoog, 
42 cm breed, 27 cm diep . . f 32,50 

Model no. 5: 21 cm hoog, 
42 cm breed, 27 cm diep . . f 42,50 

Al deze kasten zijn van zwaar ijzer- 
plaat gemaakt en zijn geheel demon¬ 
tabel. 

Schaub Lorenz touring-box, radiokastje met ingebouwde luidsprekers, 

5 i2, 3 W; afmeting 53 cm breed, 25 cm diep, 16 cm hoog; in 3 kleuren 

hout: licht eiken, notenmat en palissander, zijkanten met lichte boven¬ 

en voorkant slijplak. Nieuw in doos verpakt, prijs speciaal . . . . f 19,50 
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Model type Ohm, s Watt, s afmeting prijs 
no 1 AD4201 5 10 314 ƒ 29,50 
no 2 AD3690 5 6 160x233 ƒ 8,95 
no 3 AD3694 5 6 166x117 ƒ 9, 95 
A AD3700/6 5 6 155 ƒ 8,95 
B AD3574 5 6 183x133 ƒ 8,95 
C AD8080M 5 6 206 ƒ 12,50 
D AD3386H 25 3 205x82 ƒ 8,95 
E AD3460 5 3 117x92 ƒ 6,95 
G AD3570 5 3 183x133 ƒ 8,95 
H AD3464X 5 6 117x92 ƒ 8,95 
K AD3386RY 4 3 184x82 ƒ 8,95 
L AD1300 3 2 92x92 ƒ 3,50 
M AD2400 25 2 100 ƒ 4,95 
O AD3514 5 6 121 ƒ 8,95 
P AD3417S 3 1 105 ƒ 3,50 
S AD2319 8 2 80 ƒ 4,95 
T AD2218Z 8 0,3 52 ƒ 2,25 
W AD3316S 8 1 80x80 ƒ 2,75 
Z AD2216Z 10 0,7 63 frequentie ƒ 2,50 
50 M320 4/8 50 320 50-18kHz ƒ140,- 
38 M250-38C 4/8 30 270 45-8k5Hz ƒ63,- 
32 M250-32C 8 15 270 25-3kHz ƒ 39,50 
10 14TW 8 10 130 lk5-20kHz ƒ 15,50 

Hifi Stereoversterkertje 
uit Elektuur oktober 69, 
De complete onderdelen 
met schema ƒ 10, - 
met toonregeling 

ƒ 13,35 

STEREO hoofdtelefoon -2x8ft- 
200mW met snoer en plug 

ƒ 22,50 

Metalen instrumentkasten. 
1- CHl-lang 110-breed 60-hoog 
45 mm ƒ 3, 90 
2- CH2-lang 110-breed 120- 
hoog 45 mm ƒ 5, 90 
C-CH3-lang 110-breed 160- 
hoog 45 mm ƒ 6, 90 
B-CH4-lang 110-breed 220- 
hoog 45 mm ƒ 8, 50 
A-lang 150-breed 245-hoog 
90 mm ƒ 14, 50 

SABA- voedingstransformator 
prim;ll0-125-220Volt 50Hz; 
Sec. 250Volt-l00mA 
sec;6,3Volt-2, 5A ƒ 9,50 

Blauwpunkt-VHF kanaalkiezer 
SH-2064-01Z met buizen PCF 
82 en PCC88 i 15.- 

Philips afbuigunit AT 1030 
110 graden ƒ 17 

Elektronisch gestabiliseerde voe¬ 
ding instelbaar 4 tot 15Volt-500 
mA. Net 220Volt ƒ 26,50 
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Telefunken afbuigunit AE 68/7 
110 graden, nieuwste model 

ƒ13,50 

Ker.draadpotmeters 30Watt. 
in de volgende waarden.4, 7Q- 
l0ft-22fi-33Q-47Q-l00a-470fl- 
680Q-1000a-lk5Q-2k2C-4k7S2 
per stuk ƒ 9, 50 



PICK 
UP DE 

VRIES 
Nieuwe serie paneelmeters voor laboratoria en 
industrie, Europees topfabrikaat ’’CHINAGLIA’' 
Draaispoelmeters klasse 1,5. Geschikt voor 
zowel staand- als liggend gebruik. Test 2000 V 
voldoen aan CIE-normen. Voor uitgebreide 
panelen, ter onderscheiding van div. meetcir- 
cuits, gekleurde inzetplaatjes leverbaar zonder 

De Vries 'Pickup' elektronica nu plm. 6 minuten rijden vanuit het 

centrum van Amsterdam, en ruime parkeergelegenheid ter plaatse. 

’s MAANDAGS GESLOTEN 

PANEELMETERS 
GOEDKOPEPANEELMETERS 
van toch zeer goede kwaliteit 

MO-65 Draaispoelmeters klasse 2, 5 
front 83 mm, inbouwgat 65 mm. 
Diepte 40 mm, test 1000 Volt. 

prijsverhoging. I 1 mA ƒ 10, 95 50 uA ƒ 14, 95 

Draaispoel paneelmeters klasse 1,5 type RB90 type RB125 
1 100 mA ƒ 9, 95 1 500 mA f 9. 95 

100 pA ƒ14,95 
500 pA ƒ 11, 95 

80x80 mm 125x108mm 1 A ƒ 9, 95 S-meter ƒ 10, 95 
50 microampere DG ƒ 54,- ƒ 70,- 5 A ƒ 9, 95 100 mV ƒ 11, 95 
100 microampere DC ƒ 46,- f 62,- 10 A ƒ 9,95 10 V= f 9, 95 
250-500 microampere DC ƒ 45,50 ƒ 61, - 30 A ƒ 10,95 50 V- ƒ 9, 95 
1-10-100-500 milliampere DC ƒ 43,50 ƒ 59,50 30 A ƒ 10, 95 100 V- ƒ 9,95 
1-2-5- ampere DC ƒ 43,50 ƒ 59,50 50 A ƒ 10,95 250VAC ƒ 11, 95 
10 ampere DC ƒ 53,- ƒ 68, 50 
50-75-100-150-200-400-600-800- MR 65 MA 8 

100 A zonder shunt DC ƒ 50,50 ƒ 66,- front 80 x 80 0 front 80 x80 

50 millivolt DC ƒ 50, 50 ƒ 66,- Inb.gat 52 mm inb. gat 65 mm >6 

10-15-30-50-100-150 volt DC ƒ 44,50 ƒ 59, 50 inb.diepte 33 mm inb.diepte 35 mm 

250 volt DC ƒ 45, - ƒ 60, - draaispoel klasse 2, 5 

250 volt AC ƒ 55, - ƒ 70, - 

1 o
 

o
 

LO
 j 8, 75 50 pA ƒ 26, - 

1 A ƒ 8,75 100 pA ƒ 25, - 

Shunts 50A ƒ 19,-; 75A f21,50; 100A f25.- 150A f 26,- 100V ƒ 8,75 200 pA ƒ 24, - 

200A ƒ 28,-; 4Q0A ƒ 44,-; 600A ƒ 48, -; 800A ƒ 75, - ;1000A ƒ 89, - 500 V ƒ 8,75 500 pA ƒ 23, - 

Alle prijzen inel. BTW. VT 2 dB-meter 

CHINAGLIA-paneelmeters hebben een glasheldere en onbreek¬ 
bare frontkap, die volkomen antistatiseh is. Ook meters met 
andere dan de in de prijslijst genoemde bereiken kunnen ge¬ 
leverd worden. Bovendien te leveren met nulpunt in het midden 
of op elke gewenste plaats, spanningsmeters met hogere inwen¬ 
dige weerstand tot 20 kU/Volt. 
PRIJZEN op AANVRAAG, Z E E R korte LEVERTIJDEN. 

Voorbeeld: van nu verkrijgbare speciaal meter 100 uA RB90 
met div. schalen voor output nieten, ontwerp uit RE 21, uit 
voorraad leverbaar, prijs ƒ 40, 50. 

MA 10 
front 100 x 100 
inb.gat 85 mm 6 
inb.diepte 50 mm 
klasse 2, 5 

ƒ 31,- 

ƒ 30,- 
ƒ 28,- 
ƒ 28,- 
ƒ 27,- 

50 uA 
100 fjA 

200 gA 
500 gA 
1 mA 

SO 65 
front 83 mm 
inb.gat 65 mm (ƒ 
inb.diepte 40 mm 
weekijzermeter 
0, 5 A ƒ 7, 95 
1 A 
2 A 
5 A 
10 V 
100 V 
500 V 

ƒ 7, 95 

ƒ 7, 95 
ƒ 7,95 
ƒ 7, 95 
ƒ 7, 95 

ƒ 7, 95 

front 75x65 mm 
inb. gat 56 mm 0/ 
diepte 38 mm 
50 pA ƒ 33,- 
100 pA ƒ 27, 50 
500 pA ƒ 25, 75 
1 mA ƒ 21, - 
10 mA ƒ 21,- 
100 mA ƒ 21, - 
IA ƒ 21,- 
250 VDC 21, - 
VU ƒ 30,- 

front 42x42 mm 
inb. gat 39 mm 0' 
inb.diepte 31 mm 

prijs ƒ 19, 95 

KM 25 
front 80x80 mm 
inb.gat 65 mm Qf 
inb. diepte 35 mm 
50 pA ƒ 29,- 
1 mA ƒ 17, - 
± 30 Af 17,- 

KM 3 
front 100 x 100 mm 
inb. gat 85 mm (f 
inb. diepte 50 mm 
50 pA ƒ 35, - 
500 pA ƒ 25, - 
1 mA ƒ 24, - 
250V AC 25, - 

Electrolytische condensatoren voorraadlijst tot 100 pE 20 15/18 ducatie 37 ct 40 3/4 ducatie 37 ct 
ïou v axiaal 20 25/30 ducatie 45 ct 40 12/15 ducatie 37 ct 
capa span fabrikaat capa¬ • span¬ fabrikaat 20 50/60 ducatie 56 ct 40 25/30 ducatie 45 ct 
citeit ning citeit ning 20 70/80 ducatie 56 ct 50 3/5 ducatie 37 ct 
pF V pF V 20 160 ducatie 68 ct 50 10/12 ducatie 37 ct 
0,4 6/8 ducatie 37 ct 5 35/40 ducatie 45 ct 25 3/4 ducatie 37 ct 50 35/40 radiorex 50 ct 
1 6/8 ducatie 37 ct 5 50/60 ducatie 45 ct 25 6,4 philips 70 ct 50 40 philips 70 ct 
1 35/40 radiorex 43 ct 5 70/80 ducatie 56 ct 25 6/8 ducatie 37 ct 50 100 philips 102 ct 
1 40 philips 65 ct 5 100/110 ducatie 65 ct 25 10/12 ducatie 37 ct 64 10 philips 75 ct 
1 100 ducatie 53 ct 6 160 ducatie 65 ct 25 12/15 ducatie 37 ct 64 12/15 ducatie 45 ct 
1 160 ducatie 56 ct 6, 4 25 philips 65 ct 25 30/35 ducatie 45 ct 80 16 philips 70 ct 
2 3/4 ducatie 37 ct 8 40 philips 70 ct 25 70/80 ducatie 56 ct 80 25 philips 70 ct 
2 6/8 ducatie 37 ct 8 160 ducatie 84 ct 25 100/110 ducatie 68 ct 100 3/4 ducatie 45 ct 
2 15/18 ducatie 37 ct 10 3/4 ducatie 37 ct 30 3/4 ducatie 37 ct 100 12/15 ducatie 56 ct 
2 35/40 ducatie 45 ct 10 6/8 ducatie 37 ct 30 12/15 ducatie 37 ct 100 40 philips 79 ct 
2 70/80 ducatie 45 ct 10 10/12 ducatie 45 ct 30 25/30 ducatie 45 ct 100 40 rifa 75 ct 
2 100/110 ducatie 56 ct 10 12/15 ducatie 45 ct 32 100 tcc 109 ct 100 70/80 radiorex 119 ct 
2 160 ducatie 56 ct 10 16 philips 60 ct 32 160 ducatie 99 ct 100 100 rifa 160 ct 
2,5 16 philips 70 ct . 10 25 rifa 70 ct 40 2, 5 philips 70 ct 100 100/110 radiorex 150 ct 
3 12/15 ducatie 37 ct 10 64 philips 79 ct 100 160 rifa 195 ct 
4 12/15 ducatie 37 ct 10 160 ducatie 68 ct 
4 15/18 ducatie 37 ct 12 160 ducatie 68 ct 
4 35/40 ducatie 45 ct 15 12/15 ducatie 37 ct JA, JA, MOOIE LIJST, maar WAT hebben die kerels in vonr- 
4 50/60 ducatie 45 ct 15 15/18 ducatie 37 ct raad ? Natuurlijk, mijnheer, de goede vraaa. Onze totale 
4 70/80 ducatie 45 ct 16 10 philips 70 ct voorraadlijst + kwantumkorting komt per 1 december uit 
4 100/110 ducatie 56 ct 16 160 ducatie 84 ct Even een indruk krijgen, juist nu fijn om te weten wat 1' 
4 160 ducatie 59 ct 20 3/4 ducatie 37 ct kopen kunt. 
5 3/4 ducatie 37 ct 20 6/8 ducatie 37 ct Zendt ons vandaag nog een brief of briefkaart en wij zetten 
5 25/30 ducatie 37 ct 20 10/12 ducatie 37 ct U op onze mailing-list. 

2N3055 p.st. ƒ 5,96- 100 st ƒ 5,- 
1000 st ƒ 4, 52 (inel. BTW). 
Opgedampte ruisarme koolweerstan- 
den 0,33 W, tol. 5% per stuk 10 ct. 
per 100 stuks ƒ 6, 90. 

Snel standaard componenten en halfge¬ 
leiders nodig? Wij deden belangrijke 
reserveringen in de lopende produktie 
van bekende industrieën. Tel. 020- 
69321. Mogelijk kunnen wij u uit 
voorraad of met gunstige levertijd 
helpen. 

De Vries - Elektronica onderdelen 
GENTIAAN PLEIN 21 TELEFOON 020 - 6 93 21 

AMSTERDAM (N) 

Postorders uitsluitend onder rembours, 
ra et beneden j 15, - 

Postorders voor België niet beneden 
Bfrs. 400. 
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TelequipmenT BIEDT MEER 
KOST MINDER 

Oordeelt U zelf! 
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TYPE S51B ENKELSTRAALS OSCILLOSCOOP 
DRAAGBAAR • BETROUWBAAR • LAAG IN PRIJS 

• 5" scherm; 3 KV naversnelling; helder beeld 
• max. gevoeligheid 100 mV/cm tot 50 V/cm ge- 

calibreerd 
• bandbreedte 0 - 3 MHz 
• tijdbasis in 6 gecalibreerde stappen van 100 

mS/cm tot 1 micro.sec/cm en continu regelaar 
• triggerschakeling voor automatisch of selectief 

triggeren en T.V. sync. 
• X-ingang 100 mV/cm. DC - 500 KHz 
• gewicht 6 kg. 
• afm. 17,5 cm breed x 37 cm lang x 20 cm hoog 
• prijs ƒ 691,— 
• meestal uit voorraad leverbaar. 

/ ®ef>a/ve du. * k°st 

Kanaa' Y^- bandbre^6 S 51 B Ï 

ri 

Serviscope* 

is a registered trade mark of Telequipment Ltd. 

alle prijzen exclusief B.T.W. 

Volledige documentatie op aanvrage. 

HELMSTRAAT 3, (SCHEVENINGEN) 

TEL. 070-559400 



OPGEDAMPTE KOOLWEERSTAHDEN 

Type S-4 

Constructie Meervoudig gelakte opgedampte koolweerstanden met zwaar vertinde aan- 
sluitstiften. De taps toelopende aansluitstiften bevorderen het aanbrengen 
in gedrukte schakelingen. 

Temperatuurbereik -55° C t/m f 125° C 

Weerstandswaarden 
en toleranties 10 Q t/m 1 M Q 

±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 | 70° C omgevingstemperatuur. 

Temperatuur- 
coëfficiënt: < -400 X 10 ~J/° C voor < 100 K ü 

< -600 X 10~°/° C voor > 100 K Q 

Max. bedrijfsspanning : 500 Veff. 

Belastbaarheid 

Ruisspanning bij 
> 10 KQ 

Vervormingsdemping 
bij <10 K u 

Maatschets 

0,3 W bij i 70° C 
0,5 W bij * 40° C 

0,5 ... 2 pV/V 

10 il ... 100 fó > 80 db 
>100 U ... 10 KQ > 100 db 

K. S. DJIE n.v 
VERTEGENWOORDIGINGEN & IMPORT 

f ELECTRONISCHE ONDERDELEN 

BOVENKERKERWEG 37 ♦ AMSTELVEEN ♦ POSTBUS 19 ♦TEL.020-416222 «TELEX 13137 


