
elektuur 
maart 1970: Cosmos digitale ic’s • OMA-OPA-AKTIE 

ic-stabilisatoren • tientje-ontwerpen • inbraak-alarm 

maandblad voor elektronika • • prijs 175 ct /25 fr 



geïntegreerde 
digitale schakelingen 

Uitgebreid programma van 1 
schakelingen in: 1 

• transistor transistor logica 
(TTL-serie) 

• langzame storingsongevoelige 
logica (LSL-serie) 

• snelle emittergekoppelde 
logica (ECL-serie) 

in Dual-in-line behuizing en 
Flat-pack-uitvoering 

Componenten 
van Siemens 

Wilt u 
nadere 

documentatie? 
Belt u even 070-624041 

Groep Componenten 

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

Eis de beste technische conceptie 
tussen 40 en 300 ampère 

41 HF de laagst geprijsde 40 amp. diode 
70 H 70 amp. stud mounted 
70 U 250 amp. voor o. a. de lastechniek 

300 UA 300 amp. avalanche tot 2200 volt 

71 RCG 70 amp. voor turn-off van 15 p sec. maximaal 
150 RE 150 amp. controlled avalanche 

81 RLB 80 amp. di/dt 800 amp. p sec. met optimale turn-off voor 
converter toepassingen 

100 AC triac voor 100 amp. tot 1000 volt 

£ Uitvoerige dokumentatie (ook over IR zekeringen en bijbehorende koellichamen) op aanvraag 

LABORATORIUM VOOR 

L^I\3/L^C electronentechniek 
HOLLANTLAAN 22 - UTRECHT - TEL. 030-884214 
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444 via de vakhandel 

SCHAKELT U AL MINIATUUR 
en zoekt u een volledig assortiment? En levering direkt uit 
voorraad? 
Wij hebben perfekte drukknoppen en -schakelaars met en 
zonder lampje, stappen-, tuimel- en schuifschakelaars. 
Tientallen soorten - om miniatuur te kunnen schakelen. 

ELECTRONICS 

Aifred Knitter K.G. Postbus 1030 Den Haag 
West Duitsland Tel. (070) 65 39 55 * Telex 32506 

GESPECIALISEERD IN BETROUWBARE ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN 

o(i®0 • o ALS HET U OM VOETJES GAAT 
1»M WW wuk>» *«»* w..~> n»*W 

eer cr 

of om tussenplaatjes. Voor transistoren en voor integrated 
circuits. Als u ze bovendien direkt nodig hebt. Dan zijn wij 

* ®® er om u van dienst te zijn - ook als het om voetjes of 
JZZZr~- tussenplaatjes gaat. 

<■' »co' 
k k/# ëWf f 

ELECTRONICS 

Jermyn Industries 
Engeland 

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

GESPECIALISEERD IN BETROUWBARE ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN 
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elektuur_84 
10e jaargang no 3 maart 1970 

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

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

W. L. Leiner. 
H. Vaasen. 

Illustraties: H. van Leeuwen. 
J. Bolland. 
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Advertenties: Harry P. Bruning. 
Abonnementen: Mevr. A. van Meyel. 

Uitgave: 
Elektuur N.V. i.o. Postbus 75 beek 64 

Administratie: 
Postbus 75 Beek 64 
Tel: 04402-2149 
Giro: 124.11.00 t.n.v. Elektuur, Geleen. 
Bank: Algemene Bank Nederland, Geleen. 

Administratie België: 
Postbus 75 Beek 64 Nederland. 
PCR: 17.70.26. 

Ab onne men ten: 
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% BTW). 
Voor België: Bfrs 225, -. 
Speciale tarieven voor kollektieve abonne¬ 
menten ( studiecentra, bedrijven, e.d.). 
Buitenland: ƒ 17, 50. 

De in dit blad opgenomen schakelingen zijn 
uitsluitend bestemd voor huishoudelijk ge¬ 
bruik ( Oktrooiwet ). Het toepassen ervan 
geschiedt buiten verantwoordelijkheid van 
de uitgeefster. 
Het inzenden van bijdragen voor één der uit¬ 
gaven van de N.V. Elektuur machtigt de uit¬ 
geefster tot weigering v an publikatie zonder 
verplichting tot terugzending, tot wijziging 
of vertaling van de inhoud van de inzending, 
en tot gebruik ervan in andere uitgaven of 
aktiviteiten van de N.V. Elektuur. 
Overneming van publikaties of delen daar¬ 
van uit Elektuur kan uitsluitend geschieden 
met voorafgaande schriftelijke toestem¬ 
ming van de uitgeefster. 

selektuur 317 
elektronische neus spoort gaslekken op; het herwinnen van door 
ruis gemaskeerde signalen; positieve en negatieve fotokopieën 
door een vereenvoudigd diazoprocedé; mos-transistoren met 
silicium gate; laser ais hulpmiddel bij diodenproduktie; neutro- 
nium;beihvloeding van magnetisme door licht; overlijdensbe¬ 
richt; lezing; infraroodstraling uit het heelal. 

oma-opa-aktie 323 
Poging om met behulp van de elektronika een ernstige kommu- 
nikatiestoornis in onze maatschappij op te heffen. 

COSmOS logïtca P. H. van Abcoude. 326 
komplementaire MOS transistor logika voor middelsnelle digi¬ 
tale systemen van ultra laag vermogen. 

gitaar elektronika J. Broekhans. 330 
de elektrische gitaar wordt in toenemende mate belangrijker in 
de moderne muziek. In dit artikel worden enkele elektronische 
schakelingen beschreven waarmee men de komplete elektronische 
installatie kan opbouwen. 

ic-stabilisatoren J. Abercrombi. 332 
met het voortschrijden der monolytische integratietechniek is nu 
het tijdstip aangebroken, dat een tweede generatie lineaire ic ’ s 
ter beschikking komt. Een van deze tweede generatie is de mono¬ 
lytische spanningsstabilisator. 

prijsvraag 'voor ’n tientje’ 335 
Edwinversterker voor 'n tientje 

de voordelen van de edwinver sterker: geen ruststroom 
niet afregelen 
zeer geringe cross-oververvorming 
eindtransistoren hoeven niet gepaard te zijn 

nu toegepast in een goedkope versie voor 1, 5 tot 3 Watt door 
J. de Smid, Amsterdam. 

betrouwbare flash-light-schakeling voor diskobars etc. 
Frits Meuris 
draadloze mikrofoon 
E. de Vries 

kursus ontwerptechniek 337 
halfgeleiderschakelingen deel 6 
Vermogens ver sterkers en gelijkspanningskoppeling 
P. Lambrechts. 

blok-zaagtand konverter 345 
een schakeling voor het ombouwen van elk blokgolforgel tot een 
zaagtand orgel. 

54 V-54 W versterker J. R. M. Sanders 347 
inbraakbeveiliging 348 
door gebruik te maken van licht is het mogelijk met geringe kos¬ 
ten een redelijk goed werkende inbraakbeveiliging tot stand te 
brengen. 

'see in the dark’ tv-kamera 349 
schakelingen met UJT’s deel 2 350 
F. G. Hebinck. 

elektrom 354 
het vervolg op het deel klankvormende filters zie februarinummer 
pagina 226 

temperatuurgevoelige versterker 356 
J. R. M. Sanders. 

industrienieuws 357 
info informatierubriek 359 
boeken bespreking van nieuwe boeken. 359 
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I—RADIO ELCO 

LAAT 204a, ALKMAAR 
Tel. 02200*16123. Giro 174515 

BC 107 ongecontroleerd ƒ 0, 55 
10 st. voor ƒ 5,20 - 100 st. v. ƒ 49,- 
1000 st. v. ƒ 4,60 460,- 

GFT 37/15 vergelijkbaar met OC 74 ƒ 0,45 
o.a. geschikt voor delers in orgels, 
ia st. v. ƒ 4, - - 100 st. v. ƒ 35, - 

TOA 2709 Operational Amplifier ƒ 9, 75 
met uitgebreide documentatie. 

2N2926 oranje ƒ 0, 80 - 2N2926 groen ƒ1,10 

TRAFO» s 
BV 1730 ringkerntrafo 4 x 12 V - 3 A ƒ 29, 75 
BV 3389 30 V - 1, 5 A ƒ 16, 95 
LH 103 12 - 14 - 16 - 18 V - 2, 2 A ƒ 16, 95 
NTR 201 2 x 12 V - 1 A ƒ ll’ 25 
NTR 202 2 * 12 V - 1, 7 A ƒ 17, 25 
NTR 203 6 - 12 - 18 - 24 - 30 V - 3 A ƒ 25, 65 
NTR 204 2 x 33 V - 3 A ƒ 35, 50 
NTR 205 6 - 12 - 18 - 24 - 30 - 36 V 

- 2 A ƒ23,75 

NTR 208 2 x 6 V, è A ƒ 6,65 

AC 125 ƒ 
AC 126 ƒ 
AC 127 ƒ 
AC 127/128 ƒ 
BC 107A ƒ 
BC 108B ƒ 
BC 148B ƒ 
BC 149C ƒ 
BC 159B ƒ 
BD 135/136 ƒ 
BD 135 ƒ 
2N3053 ƒ 
2N3054 ƒ 
40.233 ƒ 
40.316 ƒ 
40.317 ƒ 
40.362 ƒ 
40.363 ƒ 
40.406 ƒ 
40.407 ƒ 
40.408 ƒ 
AC 153K ƒ 
AC 182VI ƒ 
AD 166Y ƒ 
AD 167Y ƒ 

leve- 
1,20 
1,30 
1,30 
2,75 
1.40 
1,30 
1,15 
1,20 
1.30 
8,95 
4.30 
2,75 
5, 95 
2.90 
4.80 
3.80 
6,25 
8.40 
5,70 
3.90 
5,20 
1,65 
1.30 
1, 95 
1, 95 

rancier 

X) 
delcon 
hólland 
Epoxie printplaat 5, 5 x 10, 5 cm ƒ 1,20 
Epoxie printplaat 8, 5 x 14 cm ƒ 1, 95 
Epoxie printplaat 10 x 14, 5 cm ƒ 2,10 
Epoxie printplaat 14 x 26 cm ƒ 4, 95 
Etsmiddel complete set ƒ 4,95 
Foto-printset ƒ 9, 75 
Zilverbad v. printpl. en contacten ƒ 6,25 
Printboortjes 0,4 mm ƒ 1,40 - 1 mm ƒ 0, 90 
Printboortjes 0, 5 mm ƒ 1,05 - 1,2 mm/0, 85 
Printboortjes 0, 7 mm ƒ 0, 95 - 1,4 mm/0, 80 
Isolatiekappen v. TO 3 transistor ƒ 0,45 
Assortim. 50 Ker. condensatoren ƒ 2,45 
Assortim. 50 Weerstanden ƒ 2,45 
Assortim. 50 Condensatoren ƒ 3,45 
Assortim. pertinax en epoxieprintplaat/ 2,45 
Drukschakelaar 4 x om ƒ 2, 95 

’TALL BALANCE” 
P. U. ARM 9 ' 
met zijdrukcompensatie en uni¬ 
versele kop met bevestigingsmo- 
gelijkheid voor nagenoeg alle ele¬ 
menten ƒ 56,- 

IC* s 
CA 3020 
CA 3053 
TAA 263 
TAA 293 
pL 914 

IHECO hogetonen luidspreker 4 ft, 4-10 W 
ƒ 8,65 

ƒ14,50 
ƒ 3,90 
ƒ 6,75 
ƒ 6,60 
ƒ 3,95 

CA 3048 IC voor voor- 
of regelversterker ƒ 19,50 

Maandag's de gehele dag gesloten. Minimum postorder ƒ 10,00. Verzending onder remboürs of 

bij vooruitbetaling. Risico en verzendkosten voor rekening koper. 

fELACOM Elektronica- Applikatie en Geluidstechniek 
Fluwijnstraat 24 EINDHOVEN 
Tel. 040-435971 giro 1196146 

Geluidsinstallaties in elke gewenste vorm 
Diskotheek installaties 
Beeld- en Geluid opnamen 
Elektronica-onderdelen 
Auto-elektronica 
Ontwerp, vervaardiging van gedrukte bedrading en aluminium frontpanelen 

HECO 

HI-FI 

LUIDSPREKERS 

Cross-over filters 

elco bipolair 3, 5 mF voor eenvoudige 2-weg systemen ƒ4,- 
2- weg filter HN-802 voor max 35 Watt bv. PCH 245 en PCH 65 ƒ 45, - Postorders alleen onder 
3- weg filter HN-803 voor max 40 Watt bv. PCH 300, PCH 1318 en PCH 65 ƒ 60, - rembours of vooruitbetaling 

en bovendien dé sensatie van de HANNOVER MESSE: de bolkap hogetonenstraler per giro 
% (hemisph&rischer Kalottenmembran) PCH 25/1 binnenkort leverbaar, echter # 

voorlopig alleen bij kwantum afname. Prijs ƒ 75, - 

type doo rsnede 1 
mm 

cast volume 
liter 

imp. 
ü 

vermogen 
watt 

res. freq. 
kHz 

bandbreedte 
kHz 

prijs 

HM 10 100 hoog 4 4 2 4-22 ƒ 12,25 
PCH 65 70 hoog 8 20 1 2-22 ƒ 24,- 
PCH 100 102 hoog 8 12 1,5 4-16 ƒ 15,- 
PCH 1318 130x180 midden 8 30 130 Hz 400Hz-4k ƒ 35,- 
PCH 130 130 7-10 8 15 35 Hz 30 Hz-5k ƒ 52,- 
PCH 180 176 13-18 8 20 40 Hz 35 Hz-5k ƒ 62,- 

PCH 200 205 20-30 8 30 25 Hz 25 Hz-3k ƒ 90, - 
PCH245 250 40-60 8 35 20 Hz 20 Hz-2, 5k ƒ 102,- 
PCH 300 304 80-110 8 40 18 Hz 20 Hz-1, 5k ƒ 135,- 
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RADIO SERVICE TWENTHE heeft voor U beslag kunnen 
leggen op een drietal prachtige stereo-Hi-Fi-meubels. 
Deze kasten van West-Duits fabrikaat zijn uitzonderlijk 
mooi uitgevoerd in noten- en palissanderhout. 
Klankkasten, technisch van topkwaliteit, die door hun 
rijke vormgeving tevens een aanwinst zijn voor Uw in¬ 
terieur waardoor U nog intenser van Uw Hi-Fi-instal- 
latie kunt genieten. 

Model 22 : 
Moderne klankkast met boeken cq. platenrek: 
bevestiging aan de wand; 
in notenhout en palissander uitvoering, 
afm.: 200 cm breed, 38 cm hoog, 38 cm dier 

Model 24 ; 
Stijl Chippendale leverbaar in noten- en palis¬ 
sanderhout; 
( niet in wit ) met grote ruimte voor discotheek 
afm. : 185, 5 cm breed, 77 cm hoog, 46 cm die 

Model 27 ; 
Stijl Renaissance, met ruime schuifladen voor 
grammofoonplatenverzameling. 
afm.: 187, 3 cm breed, 85 cm hoog, 47 cm die 

TECHNISCHE GEGEVENS 
2 lage tonen luidsprekers 

diam. 305 mm. 
10.000 Gauss 
220.000 Maxwell 

2 middentonen luidsprekers 
afm. 95 x 151 mm 
11.000 Gauss 
21.000 Maxwell 

2 hoge tonen luidsprekers 
diam. hoorn 56 mm 
14.000 Gauss 
33.000 Maxwell 

Frequentie : 20-20.000 Hz 
Belastbaarheid 40 Watt per kanaal SENSATIONELE PRIJS ƒ 575 

RADIO SERVICE TWENTHE N.V. 
Groenewegje 14 Den Haag 

tel. 070-112022 
giro 201309 

telex 32358 
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magneto-dynamische stereo-element AT 66 

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 
instelbare kogellagers in alle draaipunten 

16 mm 

ƒ 65,- 

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 (rem/dyne, naalddruk 0,5-2, 5 gram 

PRUS ƒ 4g 

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

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

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

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

schakelvermogen 15 A . print ^ 260 x 220 ram ƒ 3> 95 

ƒ 4,95 260 x 370 mm ƒ 4, 95 

15 Watt luidsprekerkit 
bestaande uit: 3 luidsprekers, 3-weg filter en 
voorfront met doek 45 - 20.000 Hz 

Hoofdtelefoon 2x8 Ohm, max. vermogen 200 mW 
vervorming < 3%, 2 meter wit snoer en plug, freq 

bereik 30-15.000Hz . .. f 22 5 
speciale SEK-pnjs J u 



10 W versterker 

bouwset 

10 W Versterker Bouwset 20 - 40.000 Hz (+ 1 dB ) 
voeding 24 V - harm. vervorming <0,15% 
uitgang 5-- 5 ingangen o. a. 
M.D. p.u. (RIAA) 3,1 k£2-3, 5 mV 
Kristal p.u. 50 kft-0,15 mV 
recorder 470 kQ- 0, 5 V 
radio 220 kQ-0,15V 
M.D. mier. 10 kft-5 mV ƒ 59, 95 

6 bereiken van 120 kC - 260 MC 
Interne modulatie 400 Hz . 
Met externe modulatie aansluiting f 135,90 

VOE DINGS TRANS FORMATORE N 
SEK 103 12-14-16-18 V 2, 2 A ƒ 16, 95 
SEK 201 2 x 12 V IA ƒ 11,25 
SEK 202 2 x 12 V 1, 7 A ƒ 17, 25 
SEK 203 6-12-18-24-30 V 3 A ƒ 25, 65 
SEK 204 2 x 33 V 3A ƒ35,50 
SEK 207 12 V 0,3 A ƒ 6,65 
SEK 208 2 x 6 V 0,5 A ƒ 6,65 

FM 88 82 

F.M. tuner 
Kleine sub miniatuur tuner 
bereik 88-108 MHz 
voeding 6 V DC 
Uitgang 120 MV 
afm. 90 x 50 x 123 mm 

Verkrijgbaar bij de SEK HANDELAAR 

Postorders uitsluitend onder rembours 
of bij vooruitbetaling per giro. 
minimum ƒ 10, - 

Verzendkosten voor rekening koper. 

Radio Beurs Reigerstraat 11-28 Breda tel 01600-33772 
Radio 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 085-43244-5 
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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SILICIUMDIODEN 

Sper- Piek- Nom. 

Type spanning spanning stroom 
in volts in volts in amps. 

SKE 1/02 125 400 1 

SKE 1/06 400 800 1 

SKE 1/10 800 1250 1 

SKE 1/12 
SKE al/10 

900 1500 1 

(avalanche) 
SKE al/12 

800 1300 . . 1700 1 

(avalanche) 900 1700 . . 2100 1 

semikrdm 
FABRIEK VAN 

GELIJKRICHTERELEMENTEN N.V. 

Wormerveer Industrieweg 17 postbus 76 

Telefoon 02980-83258 telex 13095 ELECTRONICA 
Damrak 47-48 Amsterdam-C. (020) - 22.79.77* 
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OUCÊZ/D 
Electronic 

Components 

QUANTACON* Photomultipliers 
* voor metingen van zeer geringe I 
lichtintensiteiten en ultrasnelle fysische processen 

C70133B 
5” Quantacon variant 
van de RCA4522. 
• Galtium- Phosphtde 
Eerste Dynode Emissie- 
factor: 50. 
• Donkerstroom: 
6 x 10'8 @ 22° C. 
• Quantum Efficiency: 
29°/o C 3600 A. 

C31000F 
2" Quantacon met ERMA 
photokathode. 
• Spectrale gevoelig¬ 
heid: 4000 A - 9600 A. 
• Gallium - Phosphide 
Eerste Dynode. 
• Donkerstroom: 
1 x ÏO10 @ 76° C. 

C31024 
2” Quantacon met 5GaP 
dynodes. 
• Anode puls stijgtijd: 
8 x 1010 sec. 
• Quantum efficiency: 
28°/o @ 3500 A. 
• Speciaal voor kern¬ 
fysische experimenten. 

RCA - voor de meest 
uitgebreide serie Photomultipliers. 

Vraag documentatie. 

De afgebeelde curves geven het 
verschil in resolutie weer tussen 
een standaardbuis en een Quan¬ 
tacon uitvoering daarvan. Bij de 
8850 is de eerste dynode van 
Gallium-Phosphide, waardoor de 
secundaire emissie een factor 6 
werd verbeterd. 

Quantacon is de RCA aanduiding 
voor buizen waarbij GaP of Gas 
voor de fotokathode en/of de dy- 
node(s) wordt toegepast. 

ypical Photoelectron Pulse Height Spectrum 

INTERNATIONAL ELECTRONICS GOMRANY 

AMSTERDAM Weerdestein 205 Tel. 441666 # BRUSSEL Gasthuisstr. 20-24 Tel. 112220 
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NIEUW Sinclair z.30 twintig watt high fidelity versterker 
Fantastische specificatie : 
Uitgangs vermogen 

Output 
Frequentiebereik 

Vervorming 

Ingangsgevoeligheid 
Dempingsfactor 
Luidsprekerimpedantie 

Voeding 
9 Silicium transistoren 
Afmetingen 

15 Watt R. M. S. ( 30 Watt piek ) 

bij 8 Ohm en 35 V voeding. 
20 Watt R. M. S. ( 40 Watt piek ) 
bij 3 Ohm en 30 V voeding. 
Klasse AB. 
30 - 300.000 Hz. 
0,02% totale harmonische vervorming 

bij volle output en 8 Ohm. 
250 mV bij 100 kOhm 

500 
3-15 Ohm 
8 tot 35 Volt. 

PRIJS ƒ43,50 

432/144 MHz fet-transistorconverter ™m)DI1' 
Voldoende voorselectie en hoge gevoeligheid door toepassing van twee 
voortrappen. De twee transistoren 2 N 3478 geven een ruisteal van 
plusminus 5 dB bij 450 MHz. De oscillator werkt met een silicium 
transistor in basisschakeling met een 96 MHz kristal. Kast is uitge¬ 
voerd met een BNC-UHF in- en uitgangsplug en een dubbelpolige om- 
schakelaar voor ingebouwde 9 Volt batterij of uitwendige 9 Volt voeding 

PRIJS ƒ 225,- 

, r TRANSISTOR hansen F-luZ grid-dip meter 
Toepassingen: Als Grid-Dip meter 

Als Veld-sterkte meter 
Frequentie schaal verdeelt in 6 aparte banden 

van 500 KC - 150 MC 
9 Volt voeding. 
Prijs incl. 6 plug-in-spoelen.ƒ 153,- 

HALFGELEIDERS DIE VERLAAGD ZIJN 
IN PRIJS EN NIEUWE TYPEN 

GY 123 ( diode ) 100 V -10 A ƒ 3, 90 
BD137/138 silicium paar ƒ 8, 90 
IC 709 op. ampl. dual in line ƒ 7,60 

( metal case ) 

40379 thyristor 400 V -7 A ƒ 10, 80 
40664 triac RCA 400 V -6 A ƒ 10, 65 
40669 triac RCA 400 V -8 A ƒ 9, 85 
SC141D triac G.E. 400 V -6 Af 12,60 
SC45D triac G. E . 400 V -10 Af 19, 95 
40583 Diac RCA ƒ 2,60 
BR100 Diac Philips ƒ 1,65 
Ca3046 ƒ 7, 80 
voetje vooi CA3046 en 709 ƒ 3,75 
2N5109 40 V, 3, 5 W, 1,8 GHz ƒ5,- 

bouwpakket edwin versterker ( 10 Watt ) 

Inhoud: print, weerstanden, condensatoren, IC, halfgeleiders. 
PRIJS ƒ39,- 

Set voeding. 

trafo 2 x 12 V - 2 A 
2 elco’ s 2500 /iF Stereo potmeters Edwin ver sterker ƒ 8, 
B40C2200 ƒ 33, - 10 k lin; 100 k lin; 100 k lin; 500 k log. 

BOUWPAKKET VOORVERSTERKER VOOR EDWIN VERSTERKER 
PRIJS ƒ 10,- 

■VALKENBERG! 
AMSTERDAM - Kinkerstraot 208 - 222 * Postorders uitsluitend onder rembours 

Telefoon (020) 18 40 22, toestel 18 en 24 of bij vooruitbetaling per giro 

Giro: 21 98 57 * Verzendkosten voor rekening koper 

AMSTELVEEN - Amsterdamseweg 448 
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37 KONTAKTEN IN EEN 17.83 mm 

Andere typen uit deze uiterst kleine 
MK14 sub-micro connector serie heb¬ 
ben 3, 7, 14 en 19 krimpkontakten 
op 1,91 mm hart afstand. 

Stroomsterkte per kontakt max. 
3A; bedrijfspanning 250 V. (Wissel). 
Isolatieweerstand bij 500 V. groter 
dan 500 Mohm. Max. kontaktweer- 
stand : 5 m ohm. Temperatuurbe- 
reik : -50 °C. tot + 120 °C. Een 2- 
delige kabelklem is eveneens ver¬ 
krijgbaar. 

GEGOTEN K00LBAAN-POTENTl OM ETERS TYPE CN 

"HALF CRYSTAL CAN 

RELAIS 

Plessey heeft de grootste reeks 
van koolbaan-poten tiometers in 
Europa. 

Toepassingen hiervan vinden ^ 
plaats in de meest eenvoudige scha- jyp$ i 
kelingen tot zeer gecompliceerde ^ 
systemen. Plessey koolbaan-poten- 
tiometers zijn geschikt voor conti- . 
nue gebruik zonder gevaar voor 
storingen. Het vermogen is hoger \ JSp 
dan bij de conventionele opge- 
dampte typen. Type MHI 

Deze potentiometers zijn bestand 
tegen kortstondige overbelastingen. 

Enige van de meest populaire uitvoering. Recente ontwikkelingen 
koolbaan - potentiometers zijn nu hebben geleid tot typen in Cermet- 
ook leverbaar in draadgewonden uitvoering. 

TypeG 

Een sub-miniatuur relais met 2 
omschakel kontakten in een herme¬ 
tisch gesloten uitvoering voor een 
temperatuur gebied van -65 °C. tot 
+ 125 °C. De kombinatie van een 
uitgebalanceerd anker en een hoge 
kontaktdruk geeft een uitstekende 
schokbestendigheid. Lage kontakt - 
weerstand is verzekerd door het ge¬ 
bruik van vergulde dubbele kon¬ 
takten. 

Dit relais schakelt minimaal 
100.000 keer bij belastingen van 2 
Amp. en 28 Volt (gelijk) of 1 Amp. 
en 115 Volt (Wissel). Het is geschikt y j 
voor gedrukte bedrading met een ^ 
raster van 5,1 mm; montagevoetjes- y^y^y' 
en beugels zijn beschikbaar. ^ 

Bezoek de Plessey Stand op de 

SALON INTERNATIONAL DES C0MP0SANTS ELECTRONIQUES 

Pare des Expositions, Porte de Versailles, Paris. Van 3 tot 8 april 

■ Zend mij meer inlichtingen over : 

1 □ MK 14 sub-micro Stekers 

| □ Gegoten koolbaan-potentiometers 

| □ Type CN “Half crystal can” relais 

m □ Sub- en microminiatuur 
I inductor reeks 

I Naam 

1 Firma 

| Adres 

Telefoonnr. EH/7 

BETROUWBARE 
INDUCT0RS VOOR MINIATURISATIE Components 

Aan : Plessey Fabrieken N. V. • Postbus 202 
’s-Gravenhage 
Tel.: (070) 24.44.42 

De sub- en microminiatuur inductor reeks is ideaal voor toepassing onder I 
extreme omstandigheden. ■ 
Leverbaar in de waarden van 0,12 //H tot 1000 H met een tolerantie van . 
± 10% en kleurgecodeerd volgens de Mil. specificatie. 1 
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voor. 

Naam. 

Funktie. 

Firma. 

Adres. 

••• 

Cold-Cure Silastomer is een 
MS silicoonrubber, die bestand 
is tegen vuil, vocht en chemicaliën. 
Het is schokdempend, elektrisch 
isolerend en beschermend. 

Cold-Cure Silastomer: 
Voor een gemakkelijk verwerkbare en 
vormbare silicoonrubber met hoge of 
lage viscositeit, snel of langzaam 
vulkaniserend bij kamertemperatuur; 
hoge scheur-sterkte, goede elasticiteit 
en soepel bij extreme temperaturen van 
-70°C tot +250°C. 

Cold-Cure Silastomer... het produkt 
dat een juiste oplossing 
voor Uw problemen geeft, bij: 

Inkapselen 
Impregneren 
Maken van Vormen 
Bescherming 
Isolatie 
Vulling 

(mD silicones 
Midland Silicones (Nederland) N.V. 
Westblaak 77—Postbus 822 
ROTTERDAM 
Telefoon: 13.07.46 

Ik zou gaarne volledig ingelicht willen worden over 
Cold-Cure Silastomer 

(toepassing) 

„Telefoon _ 
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selehtuur 

elektronische neus 

spoort gaslekken op 

Ten behoeve van gemeentebedrijven heeft Siemens een 
gasdetektiewagen vervaardigd, waarmee in de grond lig¬ 
gende gasleidingen op lekkage kunnen worden onder¬ 
zocht, zonder dat hiervoor de straat behoeft te worden 
opgebroken. 

Als analyse-instrument wordt een dubbele vlamionisatie- 
detektor met een zeer hoge gevoeligheid gebruikt. Door 
differentiatie-meting met twee z.g. ”snuffel-sonden”, 
kunnen nu voor het eerst ook buisleidingen in bos- en 
weidegrond worden gekontroleerd. Wegens de ontwik¬ 
keling van natuurlijk methaan-gas waren dergelijke me¬ 
tingen tot nu toe niet mogelijk. 
Er wordt gewerkt met 2 sonden in een z.g. differentia- 
tieschakeling: met één sonde meet men boven de buis- 
leiding en met de andere op enige afstand daarvan, zo¬ 
dat het methaan-gas uit de bodem door het verschil van 
de beide elektrische F.I.D. signalen wordt geëlimineerd. 
Dat betekent, dat de resterende uitslag een maatstaf is 
voor de hoeveelheid lekgas. 

het herwinnen van door ruis 
gemaskeerde signalen 

Een zwak signaal, dat geheel gemaskeerd wordt door 
achtergrondgeruis of andere storingen, kan in min of 
meer zuivere vorm worden herwonnen mits men het ver¬ 
scheidene malen kan herhalen en optellen of middelen. 
In het Mullard Research Laboratorium te Salfords 
England, is een integrator gekonstrueerd die dit optel- 
proces ogenblikkelijk (d.w.z. gedurende de ontvangst 
van het signaal) uitvoert door het gebruik van snelle 
digitale schakelingen in kombinatie met snelle digitale 
geheugens. 
Het probleem dergelijke zwakke en door storing onher¬ 
kenbaar verminkte signalen toch in zo zuiver mogelijke 
vorm waar te nemen doet zich o.a. voor in verschillende 
gebieden van elektronisch meten en waarnemen zoals 
bij medisch-elektronische registraties van lichaams- 
funkties, bij radar of sonar, of bij het vaste-stoffenonder- 
zoek als men de zeer zwakke signalen, afkomstig van 
magnetische kernresonantie, wil vastleggen. In al deze 
gevallen gaat het om signalen die zich periodiek in de 
tijd herhalen zodat zij zich goed voor een dergelijk 
middelingsproces lenen. 
In de integrator, die door Gibson, medewerker van ge¬ 
noemd laboratorium, werd ontworpen, wordt binnen 
elke herhaling de waarde van zo’n met ruis behept 

signaal op een groot aantal momenten gemeten en dit 
wordt in een digitale kode omgezet. Deze momentane 
waarden worden in deze vorm toegevoerd aan een ge¬ 
heugen, waarin ze na elke herhaling bij de daarin reeds 
opgeslagen waarden worden opgeteld. Men kan naar 
keuze het aantal herhalingen waarover men wil middelen 
instellen op een bepaalde gewenste waarde, dan wel een 
terugkoppeling aanbrengen, waardoor een lopend ge¬ 
middelde wordt verkregen. 

positieve en negatieve fotokopieën 

door een vereenvoudigd diazoprocede 

Een nieuw fotokopieer-procedé, dat gebaseerd is op een 
gemodificeerd diazo-papier, is gevonden in de „Labora- 
toires d’Electronique et de Physique Appliquée”, Limeil- 
Brévannes, Frankrijk. Door de toevoeging van een foto- 
gevoelige zinkokside-laag is men erin geslaagd de tot 
dusver nodige naverhitting of behandeling met ammonia 
te vermijden. De nieuwe metode kent twee varianten, 
waardoor het mogelijk is naar keuze positieve dan wel 
negatieve afdrukken te verkrijgen. 
De papieren drager wordt eerst voorzien van een basis¬ 
laag van zinkokside, die zoals men weet gevoelig is voor 
ultraviolet licht. Teneinde de gevoeligheid uit te breiden 
tot in het zichtbare golflengtegebied zijn aan deze basis¬ 
laag fotogevoelige kleurstoffen (dye sensitisers) toege¬ 
voegd. Op deze basislaag wordt een diazo-emulsie aan¬ 
gebracht. 

Een positieve afdruk wordt als volgt verkregen: de emul¬ 
sie wordt door het te kopiëren negatief heen eerst be¬ 
straald met ultraviolet licht, waardoor op de belichte 
plaatsen het diazo-zout wordt ontleed (fotolyse) en aldus 
onwerkzaam gemaakt. Hierna volgt in dezelfde opstel¬ 
ling een belichting met zichtbaar licht, dat inwerkt op 
de gesensibiliseerde zinkoksidelaag. Hierbij treedt een 
foto-chemische reaktie op, die op de niet met U.V. be¬ 
lichte plaatsen, waar het diazo-zout nog intakt is, de ge¬ 
noemde koppeling van het diazonium-produkt met phe- 
nol bevordert en zo een positief beeld doet ontstaan. 
Met een variant van dit dubbellaagproces gelukte het 
Robillard ook negatieve kopieën te doen ontstaan. Een 
beeld van uitsluitend zichtbaar licht wordt op de dub¬ 
bellaag geworpen. De inwerking hiervan op de ZnO-laag 
versterkt weer op de belichte plaatsen de genoemde 
koppelingsreaktie tussen diazo-zout en phenol, waardoor 
een negatief beeld ontstaat. De overtollige diazo-verbin- 
ding op de niet-belichte plaatsen vernietigt men daarna 
door de gehele laag met U.V. te belichten, waardoor het 
beeld gefikseerd wordt. 

(Philips Research) 
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Een 
impulsgenerator 
om mee weg te lopen 

Philips 

PM 5770 

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 .. . lOO^s, 
amplituden 30mV .. .10V, impuls¬ 
breedte/vertraging 5 ns . .. lOOms, 
omkeerbare polariteit, 
externe triggering, single shot, 

gate input, sync output, dubbele 
impulsen, DÓ 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. 

LABORATORIUM-INSTRUMENTATIE 

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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mos-transistoren met silicium gate 

Uitgaande van de bekende MOS-struktuur is door Fair- 
child een Silicium-Gate-proces ontwikkeld. In deze 
nieuwe techniek wordt het konventionele aluminium- 
laagje vervangen door een laag van polykristallijn sili¬ 
cium dat als gate-elektrode fungeert. Een van de eerste 
typen IC’s die volgens deze techniek zijn gefabriceerd 
is het type 3708, een 8-kanaals multiplekser. De voor¬ 
delen t.o.v. de bekende MOS-technieken zijn o.a. een 
zeer lage threshold spanning, kleinere afmetingen en 
geringe terugwerkings-kapaciteit. 
Door de struktuur van het polykristallijne silicium is het 
mogelijk om kruisende verbindingen aan te brengen 
waardoor het ontwerpen van komplekse IC’s aanmerke¬ 
lijk wordt vereenvoudigd. 

laser als hulpmiddel 

bij diodenproduktie 

Door de I.B.M. is ontdekt dat een laserstraal in staat is 
bepaalde onzuiverheden in silicium aan te brengen. Bij 
deze nieuwe metode wordt een chemisch gepolijst schijf¬ 
je silicium eerst aangestreken met fosfor, waarna de 
fosfor binnen vijf mnlisekonden in het silicium wordt 
gedreven door een impuls van de laserstraal. 

(Automatie) 

neutronium 

Alle in de natuur voorkomende elementen resp. atomen 
zijn opgebouwd uit ’n positieve kern en daaromheen 
cirkelende negatieve elektronen. Een ander model kent 
de natuur niet! De mens, die van meet af aan de neiging 
heeft tegen de natuur resp. tegen het natuurlijke in te 
gaan, heeft zich heel ernstig afgevraagd of dit niet an¬ 
ders kan. Kan bv. een neutrale kern niet omcirkeld 
worden door elektronen? Blijkbaar kan dit onnatuur¬ 
lijke toch wel bestaan, altans teoretisch. Na lang wikken 
en wegen en eksperimenteren menen Grant en Cobble 
van de Purdue universiteit dit gerealiseerd te hebben 
door een sterk gekoeld lithium floride met ingesloten 
resp. gevangen elektronen te bestralen met neutronen 
(als aanstaande neutrale atoomkernen). 
Om precies te zijn werkten zij met tot —269 °C af ge¬ 
koelde lithium fluoride kristallen en een elektronendicht¬ 
heid van 1017 per cm3. De bestraling geschiedde bij een 
intensiteit van twee miljoen neutronen per cm2 per se- 
konde en wel gedurende een minuut. En ziet: binnen 
het bestraalde kristal zouden zo vrij onstabiele „ato¬ 
men” worden gevormd bestaande uit een neutron-kern 
omcirkeld door elektronen. Dit atomaire stelsel heeft in¬ 
middels de naam neutronium gekregen. 

(Scientific American) 

BEL EVEN 04402 2149 
voor een abonnement 
april t/m december 1970 

f 12,22 (incl. btw) 
175 Bfrs (voor belgië) 

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). 

elektuur 
inhangband 

Bestel onder vermel¬ 
ding IH 70 door storting van / 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). 

technisch vragenuurtje 

uitsluitend 
maandagmiddag 
van 1 tot 5 uur 

telefoon 04402-2149 (2 lijnen) 

voor belgie: 9131.4402.2149 
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187 jaar geleden 
187 jaar geleden slaagden de gebroeders Montgolfier erin hun 
”Montgolfière” van de grond te krijgen. Een geweldige prestatie. Zeker 
gezien de toen nog zo eenvoudige technische middelen. 
Nu snelt men naar de maan. Een geweldige prestatie, die alleen 
mogelijk was door de inspanning en technische vindingen van velen. 
Ook van velen van Honeywell. 
Honeywell, die eveneens een grote bijdrage levert aan de evolutie van uw 
laboratorium-apparatuur. Zoals met onderstaande UV- schrijver. 

Yisicorder 2206 
Max. 12 kanalen. Frequenties 0 tot 13.000 Hz. 
Accu- en netvoeding. Draagbaar. 

Honeywell 
AUTOMATION 

afdeling Laboratorium Instrumentatie, 
Rijs wijkstraat 175, Amsterdam, tel. 020-156815. 
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beïnvloeding van magnetisme 
door licht 

Licht schijnt magnetische eigenschappen te kunnen be- 
invloeden. Kortgeleden heeft men gevonden dat som¬ 
mige magnetische eigenschappen van bepaalde stoffen 
door bestraling met licht veranderd kunnen worden. De 
ontdekker van dit merkwaardige (fotomagnetische) ef- 
fekt is dr. Teale van de universiteit van Sheffield. Hier¬ 
op verder bouwend heeft men in het natuurkundige 
laboratorium van Phiüps een onderzoek ingesteld naar 
andere fotomagnetische effekten. Behalve de bevestiging 
van het door Teale ontdekte en geformuleerde magne¬ 
tische effekt, hebben de Philipsonderzoekers ook nog 
ontdekt dat andere eigenschappen als permeabiliteit en 
koërcitiviteit kunnen worden beïnvloed. 

Experimenterend met silicium waaraan yttrium ijzer gra¬ 
naat (YIG) is toegevoegd, kwam men tot de slotsom 
dat hoe geringer het gehalte aan YIG was des te sterker 
bedoelde effekten bleken te zijn (altans tot een zekere 
grens). Bij lage temperaturen bleken de verschijnselen 
onomkeerbaar te zijn. De verkregen toestand heet dan 
„ingevroren” te zijn. Bij hogere temperaturen kwam in 
het materiaal na stopzetting van de bestraling weer de 
oorspronkelijke toestand terug. Tijdens de bestraling 
met licht van een gewone gloeilamp (intensiteit 0.01 
Watt/ cm2) nam de relatieve begin-permeabiliteit (bij 
—196 gr. C.), binnen enkele seconden met een faktor 
30 af! Zo waar een drastische verandering. Gedurende 
dat proces nam de koërcitiefkracht met het 3M-voudige 
toe! Voorts is gebleken dat licht met een golflengte van 
kleiner dan 1.5 duizendste millimeter het grootste effekt 
sorteerde. Tenslotte is het duidelijk geworden dat met 
gepulsde belichting de opgewekte verandering afhangt 
van de totaal opgeslorpte hoeveelheid licht. Zo ziet men 
dat magnetisme niet onverschillig blijft bij een liefko¬ 
zing van het licht. 

Het is met groot verdriet dat wij U mededeling doen van 
het plotseling overlijden van de heer 

C. J. VAN DER PEET 

Hij was 46 jaar oud en werkte in de researchgroep 
akoestiek bij het Natuurkundig Laboratorium, N.V. Phi¬ 
lips, aan elektronische muziekinstrumenten. Hij bezat 
hiervoor een buitengewone begaafdheid en vakkennis, 
mede dankzij zijn jarenlange ervaring als orgelbouwer. 
Van der Peet had als weinigen hart voor zijn werk en 
ieder die hem leerde kennen, werd getroffen door zijn 
hulpvaardigheid en bescheidenheid. In zijn vrije tijd 
belastte hij zich nog met stemming en onderhoud van 
talrijke kerkorgels in zijn omgeving. Voor hem gold wat 
Jean André Silbermann bij de dood van zijn vader, de 
orgelbouwer André Silbermann, in zijn dagboek op¬ 
tekende: 

Son souvenir sera honoré aussi longtemps que ces 
oeuvres faites pour durer, résonneront pour la gloire de 
Dieu. 

lezing 

Met medewerking van verscheidene halfgeleiderfabri- 
kanten verzorgt DELCON HOLLAND op 25 maart 1970 
in het KOLPINGHUIS Smetiusstraat 1 Nijmegen ( 250 
meter vanaf het station ) 20.00 uur een lezing met de 
volgende onderwerpen: 
Geïntegreerde spanningsregelaars en hun toepassing 
vermogensregelingen 
laagfrequent meetapparatuur . 
Na afloop kunnen ook vragen op elektronisch gebied 
beantwoord worden. 
Uitnodigingskaarten verkrijgbaar bij: 
Radio Piet Klarestraat 11 Arnhem 
Radio Rens Grote Kerkstraat 21 Venlo 
Schreuders Elektronika Voorstad 19 Tiel 
Radio Technika van Welderenstraat 103 Nijmegen. 

infraroodstraling uit het heelal 

Het onderzoek naar de infrarode straling van kosmische 
bronnen gaat een belangrijke taak vervullen bij het ont¬ 
rafelen van de vele geheimen van het universum. Dit 
is altans de mening van de hoogleraar Sir Harrie Mas- 
sey, afkomstig uit Melbourne, maar nu Hoofd van de 
afdeling Fysika van het University College in Londen. 
Het speurwerk op dit gespecialiseerde gebied staat nog 
in de kinderschoenen, maar houdt niettemin al de be¬ 
lofte in voor een nieuwe „golflengte” of een nieuw 
„venster” bij het onderzoek van het heelal en dat een 
aanvulling vormt op de optische en de radio-astronomie. 
De infrarode straling van de zon en de planeten werd 
reeds onderzocht, maar tot nu is er weinig gedaan aan 
de infrarode straling van de sterren, nevelvlekken, stof¬ 
wolken en andere stralingsbronnen. De infrarode stralen 
blijken van grote waarde te zijn, omdat ze door de stof¬ 
wolken in ons Melkwegstelsel kunnen dringen, donkere 
wolken die een hindernis vormen voor andere waarne- 
mingsmetoden. Infrarood wordt het sterkst uitgestraald 
door matig koude lichamen, hetgeen de mogelijkheid 
biedt tot bestudering van relatief koudere lichamen. 
Kwasars en pulsars zijn eveneens sterke stralingsbron¬ 
nen, zodat daarmee weer een nieuw hulpmiddel is ont¬ 
staan voor het verschaffen van informatie over deze 
geheimzinnige objekten. Het infrarood-onderzoek werd 
pas mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van zeer 
gevoelige detektoren, die aan teleskopen kunnen worden 
bevestigd. Helaas kunnen door waarneming vanaf de 
aardbodem slechts bepaalde golflengten opgenomen 
worden, vanwege de absorptie van het infrarood door 
water en koolzuur in de lagere delen van onze damp¬ 
kring. 

De tien Britse en zes Australische onderzoekers die aan 
dit projekt werken, hopen hun waarnemingen te ver¬ 
richten op een hoogte van ruim 20 km, namelijk door 
gebruik te maken van een ballon en een op afstand be¬ 
stuurde teleskoop. Het feitelijke onderzoek zal pas dit 
jaar beginnen, wanneer de eerste teleskoop vanaf een 
ballon-startplaats in Mildura, in de staat Victoria, zal 
worden opgelaten. Een en ander zal gebeuren onder lei¬ 
ding van de Amerikaanse Kommissie voor Atoomener¬ 
gie en het Australische Ministerie van Bevoorrading. 
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SESCO 
+ 

COSEM 

SESCOSEM 
halfgeleiders 

transistoren 

dioden 

thyristors 

zenerdioden 

geïntegreerde 
schakelingen 

operationele versterkers 

N.V. ALGEMEENE MAATSCHAPPIJ VOOR ELECTRICITEIT C.G.E. 

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE 
KONINGINNEGRACHT 64 - TEL. 60.88.10 - TELEX 31045 - POSTBUS 1860 - ’S-GRAVENHAGE 
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OMA poging om met behulp van de elektronika een 
ernstige kommunikatiestoornis in onze maatschap¬ 
pij op te heffen 

OPA 

AKTIE 

Vaak leest men in kranten dat alleen¬ 
staande oude mensen, door de on¬ 
mogelijkheid om op een of andere 
wijze hulp in te roepen, een eenzame 
dood sterven. Enkele of soms vele 
dagen later wordt het gebeurde pas 
door toeval ontdekt door een buur¬ 
man of bezoeker. Dergelijke sterfge¬ 
vallen komen gelukkig slechts spora¬ 
disch voor maar veel vaker gebeurt 
het dat een alleenstaande man of 
vrouw, die ziek is en niet in staat is 
om iemand te waarschuwen, dagen¬ 
lang van medische hulp verstoken 
blijft. Dit probleem is reeds vaak in 
de publiciteit geweest en heeft ook 
verschillende akties tot gevolg gehad. 
Een ervan is die van melkbezorgers 
welke op hun route de diverse hun 
bekende adressen van ouden van 
dagen kontroleren. 
Helaas is deze kontrole lang niet 
voldoende. De melkbezorger komt 
tenslotte niet iedere dag en bij flatbe¬ 
woners is deze kontrole erg moeilijk 
omdat hier niet aan de huisdeur 
wordt bezorgd. Een bevredigende op¬ 
lossing is tot nu toe niet gevonden. 
Kontrole door medemensen stuit 
meestal op ernstige organisatorische 
problemen en hierom heeft de redak- 
tie van elektuur een poging gewaagd 
om een dergelijke kontrole m.b.v. de 
elektronika te automatiseren. 

Uiteraard is het hier beschreven ont¬ 
werp vatbaar voor vele suggesties 
vooral wat betreft de uitvoering en 
de eenvoud van bediening. Eventuele 
kritiek en opmerkingen worden dan 
ook gaarne ingewacht door de redak- 

Figuur 1 
Blokschema van 
het alarmsysteem 

direkt uitscha - in- en uit 
alarm kelen schakelen 

automs- installatie 
tisch 
alarm 

knipperlicht 

tie om te komen tot een definitieve 
uitvoering. Hierna zal door elektuur 
een grootscheepse aktie worden on¬ 
dernomen om zoveel mogelijk alleen¬ 
staande bejaarden (en chronisch zie¬ 
ken voor wie het apparaat ook zijn 
diensten kan bewijzen) te voorzien 
van een dergelijke preventieve alarm¬ 
installatie. Hiervoor heeft de redak- 
tie reeds de medewerking van ver¬ 
schillende industrieën verkregen voor 
het gratis of tegen geringe kosten 
beschikbaar stellen van onderdelen 
terwijl de print geheel kosteloos door 
elektuur wordt verstrekt. 
Tevens zal de medewerking van 
scholen e.d. worden ingeroepen voor 
het bouwen van de waarschuwings¬ 
systemen. Verder willen wij eenieder, 
die op welke wijze dan ook hieraan 
wil meewerken, verzoeken om hetzij 
schriftelijk of telefonisch kontakt op 
te nemen met de redaktie zodat een 
goed gekoördineerde aktie mogelijk is. 

Oma-Opa-alarm installatie 

Allereerst dient men zich te reali¬ 
seren op welke wijze het waarschu-^ 
wingssysteem moet funktioneren. Op 
de eerste plaats moet men door het 
indrukken van een knop in de woning 
een waarschuwingsteken naar buiten 
kunnen geven. Dit waarschuwings- 
signaal kan bestaan uit een knipper¬ 
licht voor het raam of aan de deur 
zodat eventuele voorbijgangers of 
overburen zien dat er iets aan de 
hand is en poolshoogte kunnen 
nemen. 
Verder dient er een kontrolemoge- 

lijkheid aanwezig te zijn voor het ge¬ 
val de bewoner niet in staat is zelf 
alarm te geven. De oplossing hiervan 
is veel ingewikkelder maar levert 
geen onoverkomelijke problemen. 
Men kan hiervoor een installatie ont¬ 
werpen die automatisch een alarm¬ 
signaal geeft wanneer de bewoner 
een bepaalde handeling nalaat. Deze 
handeling kan bestaan uit het in¬ 
drukken van een knop binnen be¬ 
paalde tijdgrenzen en wel een of 
meerdere keren per dag (vergelijk 
„dodemansknop” voor machinisten 
van treinen). 

Om te voorkomen, dat men het in¬ 
drukken van de knop om welke rede¬ 
nen dan ook vergeet of achterwege 
laat, dient men ook hiervoor een 
waarschuwingssysteem op te bouwen. 
Achtereenvolgens kan men een aan¬ 
tal eisen stellen aan het komplete 
alarmsysteem: 
1. Het alarmsignaal moet duidelijk 
zichtbaar zijn voor voorbijgangers. 
2. Het alarm moet direkt door de 
bewoner kunnen worden ingescha¬ 
keld. 
3. Het alarm moet automatisch wor¬ 
den ingeschakeld indien tussen twee 
tijdgrenzen geen knop wordt inge¬ 
drukt. 
4. De tijdgrenzen waartussen norma¬ 
liter het automatisch alarm wordt 
uitgeschakeld (alarmpauze) moeten 
bij voorkeur zo worden gekozen dat 
de bewoner bij het opstaan en bij het 
naar bed gaan de knop kan in¬ 
drukken. 
5. De alarmpauze moet worden ge- 
indiceerd d.m.v. een kontrolelampje. 
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6. Vlak voordat de alarmpauze ver¬ 
strijkt moet een signaal worden ge¬ 
geven (bijv. een bel) zodat de inwo¬ 
ner er op attent wordt gemaakt dat 
het automatische alarm nog niet in 
de reset-stand is gesteld. 
7. De mogelijkheid moet aanwezig 
zijn om de gehele installatie uit te 
schakelen (wanneer de bewoner voor 
één of meerdere dagen de woning 
verlaat) zonder dat de tijdstippen van 
de alarmpauze, na het weer inscha¬ 
kelen, zijn gewijzigd. Tevens moet de 
inwoner erop attent gemaakt worden 
dat het alarm ingeschakeld is wan¬ 
neer hij of zij de woning verlaat. 
8. De installatie moet gemakkelijk 
bedienbaar zijn en zeer overzichtelijk 

zodat verwarring omtrent de wijze 
van bedienen wordt vermeden. 

Een installatie die aan al deze eisen 
voldoet lijkt erg moeilijk te reali¬ 
seren doch het hier uitgewerkte sys¬ 
teem is van een verrassende eenvoud. 
Aan de hand van de voorgaande 
overwegingen kunnen de funkties die 
de installatie moet vervullen nader 
worden aangeduid in een blok- 
schema (zie figuur 1). 
Belangrijk hierbij is de keuze van de 
tijdstippen waarbij resp. de alarm¬ 
pauze moet beginnen en het auto¬ 
matisch alarm dient in te gaan. 
Met de hierbeschreven installatie is 
het mogelijk om twee maal per dag 

vr u 
—r •- 

, i 
-E3 

schijf 

i i rr 
klok £3a cli ÏSi tt, 

mikroschakelaars 

Figuur 2a 
Boven- en zijaanzicht van de elek¬ 
trische klok met de schijf 

Figuur 2b 
Suggestie voor de opbouw van het 
bedieningspaneeltje 

te kontroleren of er iets aan de hand 
is. Om het geheel zo eenvoudig en 
goedkoop mogelijk te houden wordt 
een gewone elektrische klok toege¬ 
past. Dit houdt evenwel in dat de 
twee kontroletijdstippen per dag 
’s morgens en ’s avonds dezelfde zijn, 
maar dit hoeft geen bezwaar te zijn. 
De tijdsduur van de alarmpauze en 
het begintijdstip hiervan kan men 
naar omstandigheden instellen. Een 
geschikte keuze van deze tijden is in 
het volgende schema weergegeven: 

7.00 uur: alarmpauze begint, aan¬ 
gegeven door een indika- 
tielampje 

11.00 uur: waarschuwingsbel 
11.10 uur: alarmsignaal (knipper¬ 

licht) 
Wanneer de inwoner na 7.00 uur op 
een knop drukt, wordt de waarschu¬ 
wingsbel en het knipperlicht buiten 
werking gesteld voor de gehele tijds¬ 
duur tot de volgende cyclus en is er 
dus niets aan de hand. De volledige 
cyclus wordt om de 12 uur herhaald 
en start resp. om 7.00 uur en 19.00 
uur. In de meeste gevallen zal de be¬ 
woner vóór 11 uur ’s morgens wel 
ontwaken en vóór 11 uur ’s avonds 
thuis zijn. Eventueel kan men de tijd¬ 
stippen nog verleggen, bijv. 7-12 uur 
of 8-12 uur, enz. 

Circuitbeschrijving 

Het alarmsysteem bestaat uit een 
elektronisch gedeelte, met twee mi¬ 
kroschakelaars die door een elek¬ 
trische klok worden bediend. Er zijn 
mikroschakelaars toegepast, omdat 
deze bij een zeer kleine kontaktdruk 
al omschakelen. Om de schakelaars 
effektief te kunnen bedienen zijn de 
wijzers van de klok weggehaald en 
vervangen door een schijf (zie fig. 2a). 
Deze is op het busje van de kleine 
wijzer bevestigd. Op de onderkant 
van de schijf worden twee dopjes 
bevestigd, die de mikroschakelaars 
bedienen. Wanneer de mikroschake¬ 
laars naast elkaar worden gezet, 
wordt de tijd tussen de bediening van 

de schakelaars bepaald door de af¬ 
stand tussen de twee dopjes. Iedere 
schakelaar wordt per dag tweemaal 
omgezet, omdat de klok twee omwen¬ 
telingen maakt per dag. De afstand 
tussen de dopjes kan bijvoorbeeld zo 
worden ingesteld, dat mikroschake- 
laar Ml om 7 uur en 19 uur wordt 
omgezet en M2 om 11 uur en 23 uur. 
De tijd kan eventueel door een klein 
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venstertje worden afgelezen, wanneer 
op de schijf cijfertjes zijn aange¬ 
bracht, zoals in figuur 2 a is aange¬ 
geven. 
Bij de bespreking van de elektro¬ 
nische schakeling blijkt dat de twee¬ 
de mikroschakelaar 5 a 10 minuten 
ingeschakeld moet blijven. Dit is te 
verwezenlijken door het dopje een 
zodanige grootte te geven, dat het de 
schakelaar gedurende die tijd naar 
beneden houdt. 
De elektronische schakeling is ge¬ 
tekend in figuur 3 en is uitgevoerd 
met twee tyristoren. Aan de hand 
van figuur 4 worden de eigenschap¬ 
pen van deze halfgeleider besproken. 
De tyristor is aangesloten op een ge¬ 
lijkspanning in serie met een weer¬ 
stand. De katode ligt aan de minpool. 
In deze toestand vloeit er geen 
stroom en valt over de weerstand 
dus geen spanning. De tyristor gaat 
geleiden wanneer er een positieve 
spanning op de poort wordt gezet. 
Over de weerstand staat dan een 
spanning, die bijna gelijk is aan de 
voedingsspanning. Ook wanneer de 
spanning op de poort wegvalt blijft 
de tyristor geleiden. De sperrende 
toestand treedt weer op als de stroom 
door de tyristor beneden een be¬ 
paalde waarde daalt. 
Samenvattend kan dus gezegd wor¬ 
den, dat de tyristor gaat geleiden door 
een positieve puls op de poort te zet¬ 
ten. De sperrende toestand wordt 
bereikt door de stroom erdoor te on¬ 
derbreken. 
Aan de poorten van beide tyristoren 
is een schakeling opgenomen zoals in 
figuur 5 is getekend. Bij het sluiten 
van de schakelaar zal door de kon- 
densator en R2 een stroom vloeien. 
Deze is in het begin groot en neemt 
dan langzaam af tot nul. De span¬ 
ning over R2 heeft hetzelfde verloop. 
Op de poort staat dus gedurende kor¬ 
te tijd een positieve spanning, waar¬ 
door de tyristor gaat geleiden. De 
weerstand Rt dient om de konden- 
sator te ontladen, wanneer de scha¬ 
kelaar open gaat. Als de weerstand 
wordt weggelaten ontlaadt de kon- 
densator zich niet en wordt een vol¬ 
gende schakelpuls niet doorgegeven 
naar de poort van de tyristor. 
In het nu volgende wordt de vol¬ 
ledige cyclus beschreven. Wanneer 
de klok bijvoorbeeld ’s morgens om 
7 uur inschakelt, komt op de 
poort van T\ een positieve puls te 
staan en gaat de tyristor geleiden. 

Het lampje Lj gaat en blijft nu bran¬ 
den, ook als Mj weer teruggaat. Dit 
is het teken dat er op de drukknop 
Dt moet worden gedrukt. Het lampje 
gaat dan uit en het alarm kan niet 
automatisch in werking treden. De 
tweede tyristor, die in serie met de 
alarmlamp staat, kan namelijk alleen 
maar geleiden als Tj open staat. 
Staat Tj dicht dan is het potentiaal 
op de katode van de diode, die met 
Tj is verbonden, bijna gelijk aan de 
voedingsspanning. Dit potentiaal blijft 
gelijk, ook als de mikroschakelaar 
M2 naar beneden wordt gedrukt. Er 
kan dus geen puls op de poort van 
T2 verschijnen. 
Indien niet op de drukknop wordt 

Onder delenlij st: 

Rj = 1,2 kO 
R2 = 220 ü 
R3 = 1,2 kÜ 
R4 = 1,2 kO 
R5 = 820 Q 
Ró = 470 Q 
C1 = 100 nF 
C2 = 27 nF 
D = Si-diode (BA100,1N914 o.i.d.) 
TrT2 — CRS 1 (tyristor) 
MfM2 = mikroschakelaar 
Lj = lampje 6 V, 50 mA 
L2 = lampje met bi-metaal 6 V 
B = bel 6 V 

vervolg op pagina 334 

BY 126 

1 ï jïöOO Mvjy50mA 

Figuur 3 
De komplete schakeling van het 
alarmsysteem 

Figuur 5 

Het netwerk waardoor de puls op de 
poort van de tyristor wordt gevormd 

Figuur 4 

De tyristor aangesloten op een ge¬ 
tij kspanningsbron met de katode aan 
de minpool 
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cosmos logika 

P.H. van Abcoude 

komplementaire MOS transistor 

logika voor middel- 

snelle digitale systemen 

van ultra laag vermogen. 

- Nanowatt statisch vermogensver- 

bruik 
- Hoge systeemsnelheid 
- Bijzonder gunstige storingsmarge 
- Grote stuurkapaciteit 
- Groot voedingsspanningsgebruik 
- Eenvoudige circuit opbouw 
- Relatief lage prijs 
- Volledige protektie van de ingan¬ 

gen. 

Komplementaire transistor logika 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
metaalokside transistoren (MOS) blijkt 
bijzonder geschikt voor die toepassin¬ 
gen waar een laag vermogensverbruik 
en/of een hoge storingsdrempel van 

belang is. 
Bij veel toepassingen van elektronische 
schakelingen in de komputerindustrie, 
is een hoge schakelsnelheid van pri¬ 
mair belang, terwijl het opgenomen 
vermogen een sekundaire faktor is. 
Dit geldt echter niet voor vele andere 
toepassingen van digitaal werkende 
elektronische schakelingen. Steeds 
meer blijkt in de sektor van de elek¬ 
tronische instrumentatie behoefte te 
bestaan aan kompakte verplaatsbare 
apparatuur. Mede door de hieruit ge¬ 
groeide noodzaak tot een laag ver¬ 
mogensverbruik, heeft men het voor¬ 
deel van de komplementaire schake¬ 

ling onderkend. 
Met deze schakeling is het nl. moge¬ 
lijk in beide logische posities het op- 
genomen vermogen tot een minimum 
te beperken. Bij toepassing van bi¬ 
polaire transistoren heeft men echter 

nog wel een bepaald verlies als gevolg 
van het basisstuurvermogen. Dit na¬ 
deel vervalt bij toepassing van MOS- 
transistoren, waar de sturing een ka- 
pacitief karakter heeft. 
In statische toestand neemt het laatste 
systeem slechts een vermogen op, ver- 

Source en Dratn 

Figuur 1. Doorsnede van een MOS- 
transistor 

n_ kanaal 

oorzaakt door de lekstroom van de 
dichtgestuurde transistoren. Hierdoor 
blijkt bij toepassing van dit systeem 
dat het vermogensverbruik als gevolg 
van het schakelen de belangrijkste 
faktor is. Hierbij dient opgemerkt te 
worden, dat dit dynamisch vermo¬ 
gensverbruik slechts indirekt in ver¬ 
band staat met de klokfrekwentie, 
daar de schakel-rustverhouding van de 
individuele elementen een faktor 10 
tot 1000 lager ligt dan de klokfre¬ 
kwentie. 
Een ander aspekt van de komplemen¬ 
taire MOS-schakeling is de stabiliteit. 
In het algemeen blijkt bij bipolaire ge¬ 
ïntegreerde schakelingen of P-MOS- 
schakelingen de variatie in de karak¬ 
teristieken als funktie van tempera¬ 
tuur en belasting variaties aanzienlijk. 
Dit wordt mede veroorzaakt door de 
passieve of semi-passieve kollektor- 
weerstand. Bij een komplementaire 
schakeling wordt deze weerstand ver¬ 
vangen door een aktief schakelend 
element. De verhouding van de im- 
pedantieniveaus tussen een open- en 
een dichtgeschakeld element en de 
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belastin gsimpedantie liggen nu zo¬ 
danig, dat een variatie in karakteris¬ 
tieken van de individuele elementen 
een zeer gering effekt heeft op de 
werking van de schakeling. Mede hier¬ 
door leent de COS-MOS schakeling 
zich bijzonder goed voor uitbreiding 
tot hogere orde circuits. 

De MOS transistor 

De MOS-transistor bestaat uit een 
b.v. p-type Silicon plaatje (substrate) 
waarin d.m.v. diffusie twee n-gebie- 
den (source en drain) zijn aange¬ 
bracht (fig. 1). Over dit systeem wordt 
middels een oksidatieproces een iso¬ 
lerende laag siliciumdiokside (Si02) 
aangebracht. Voor de aansluiting aan 
drain en source wordt boven deze ge¬ 
bieden een opening geëtst, waarna 
hierin aluminium wordt neergeslagen 
voor de elektrische aansluiting. 
Voorts wordt ook op de oksidelaag 
tussen drain en source aluminium op¬ 
gedampt. Dit gebied is de stuurelek- 
trode (gate). Brengt men op de gate 
een positieve spanning aan ten op¬ 
zichte van het substraat, dan zal in 
het gebied onder de gate (kanaal) ka- 
pacitief een negatieve lading geïndu¬ 
ceerd worden, waardoor een stroom 
kan vloeien tussen drain en source. 
In standaard toepassingen wordt het 
substraat met de source verbonden, 
terwijl op de drain een positieve span¬ 
ning ten opzichte van de source wordt 
aangebracht. 

Bij de toepassing van N-type Silicon 
als basismateriaal ontstaat een P-MOS 
transistor welke kwa spanning een 
omgekeerde polariteit bezit. 

MOS komplementaire 
poortschakelingen 

Bij de bespreking van de navolgende 
schakelingen wordt uitgegaan van een 
systeem van positieve logika. Dit im¬ 
pliceert dat een logische O-informatie 
aangenomen wordt indien het elek¬ 
trische signaal de meest negatieve 
waarde heeft. 
De toepassing van N- en P-type MOS- 
transistoren in de basis kompletnentai- 
re schakeling is weergegeven in fig, 2. 
In tegenstelling tot een standaard tran¬ 
sistor circuit waar een kollektorweer- 
stand wordt toegepast, is deze hier 
vervangen door een schakelend ele¬ 
ment nl. een P-MOS-transistor. Hier¬ 
door is het circuit afgezien van een 
geringe onderlinge afwijking van de 

Figuur 2. Basis komplementaire MOS- 

schakeling 

transistorkarakteristieken volkomen 
symmetrisch. 
Indien een O-informatie aan de ingang 
aangeboden wordt (0 volt) zal de N- 
transistor dicht staan, terwijl de P- 
transistor wordt opengestuurd. Bij een 
onbelaste uitgang is de waarde van 
het uitgangssignaal vrijwel gelijk aan 
de waarde van de voedingsspanning 
(Vdd). De spanningsval over de open¬ 
gestuurde P-transistor is nl. gering 
daar een MOS-transistor geen drem- 
pelspanning heeft, terwijl de stroom 
slechts de grootte heeft van de lek¬ 
stroom van de N-transistor. Bij een 
logische 1-informatie wordt de P- 
transistor dichtgestuurd, terwijl de N- 
transistor opengestuurd wordt. 

NOR-, NAND-schakelingen 

De basisschakeling volgens figuur 2 
kan worden uitgebreid tot een 3-in¬ 
gang NOR-poort zoals is weergegeven 
in figuur 3. 
In deze konfiguratie zijn de N-transis- 
toren parallel en de P-transistoren in 
serie geschakeld. Is één der ingangs- 

Figuur 3. NOR-schakeling Vdd9 
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Figuur 4. NAND-schakeling 

signalen 1, dan wordt de betreffende 
N-transistor opengestuurd, terwijl de 
P-transistor dichtgestuurd wordt. De 
uitgang geeft dan een O-informatie. 
Slechts indien aan elke ingang een 0- 
informatie wordt aangeboden, zal het 
„P-circuit” geleidend worden, terwijl 
alle N-transistoren zijn dichtgestuurd. 
Alleen dan geeft de uitgang een 1-in¬ 
formatie, waaruit blijkt dat dit sys¬ 
teem zich inderdaad als NOR-schake- 
ling gedraagt. 

Keert men het systeem om, d.w.z. de 
P-transistoren worden parallel gescha¬ 
keld, en de N-transistoren in serie dan 
zal het systeem zich als een NAND- 
poort gedragen (figuur 4). 
Door toepassing van terugkoppeling 
is het mogelijk b.v. een Set-Reset flip¬ 

flop samen te stellen. Deze opbouw is 
analoog aan die waar bipolaire ge- 
integreerde schakelingen worden toe¬ 
gepast. 

MOS-TRANSMISSIEPOORTEN 

Een geheel andere basis is de z.g. 
transmissiepoort (Transmission Gate), 
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Figuur 5. MOS Transmissie poorten. 

in - TG — UIT 

TG: transmissie poort (Transmission 
Gate) 
a. Tussen in- en uitgang zit een lage 

impedantie indien klokingang 1 
„laag” is en klokingang 2 „hoog”. 

b. Tussen in- en uitgang zit een hoge 
impedantie indien klokingang 1 
,yhoog” is en klokingang 2 „laag”. 

K Vdd K Vdd 

zie fig. 5. Deze schakeling is direkt 
te vergelijken met een relaiskontakt. 
Hierbij is een stroom door de poort in 
twee richtingen mogelijk. 
Door de polariteitsonafhankelijkheid 
van de MOS-transistor is in principe 
de schakeling volgens figuur 5a toe¬ 
pasbaar. Hierbij treedt echter de moei¬ 
lijkheid op dat bij de verschillende 
stroomrichtingen de schakeling zich 
als geaarde drain of als geaarde source 
schakeling gedraagt, waardoor aan¬ 
zienlijke verschilden in schakeltijden 
kunnen optreden. Om dit te voor¬ 
komen is de schakeling volgens figuur 
5b toegepast. Door toepassing van de 
transmissiepoort, is het mogelijk ge¬ 
bruik te maken van het kapacitieve 
karakter van de MOS-poortingang. 
Hierdoor kan men in vele gevallen tot 
een reduktie van het aantal elemen¬ 
ten per systeem komen. Een duidelijk 
voorbeeld hiervan is het schuifregister. 
Waar bij bipolaire circuits acht poor¬ 
ten per register-element nodig zijn, 
kan met toepassing van transmissie- 
poorten met 6 elementen van een¬ 
voudiger samenstelling worden vol¬ 
staan (figuur 6). 

Het vermogensverbruik 

Reeds in de voorgaande beschrijving 
werd opgemerkt, dat de dissipatie van 
COS/MOS-schakelingen bijzonder ge¬ 
ring is. Voor een nadere beschouwing 
hiervan kan men het totale opgenomen 
vermogen splitsen in de volgende fak- 
toren: 
1. Vermogen door de lekstroom van 

de MOS-transistoren. 
2. Vermogen voor het op- en ont¬ 

laden van de belastingskapaciteit 
tijdens het schakelen. 

3. Vermogen door het tijdens scha¬ 
kelen deels gelijktijdig opensturen 
van beide transistoren. 

<2.cl) 

Figuur 7. Dissipatie als funktie van 
de belastingskapaciteit 

Figuur 8. Spanningstijd karakteristiek 
van een poortschakeling 

Voor ’n tweevoudige 4-ingangspoort- 
schakeling is bij 25 °C en Vdd = 10 
Volt de lekstroom gemiddeld 1 nA. 
Het statisch vermogensverbruik is dus 
10 nanowatt. 
Een 16 bits geheugen dissipeert in 
statische toestand slechts 100 nano¬ 
watt. 
Een goede indikatie voor het onder 
de punten 2 en 3 genoemd vermogens¬ 
verbruik wordt verkregen door het 
gedrag van een enkele inverter of 
poortschakeling na te gaan. Bij een 
voedingsspanning van 10 V en een 
belastingskapaciteit van ca. 6 pF, 
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bedraagt het opgenomen vermogen 
slechts 0,7 milliwatt. Hierbij is de 
frekwentie van het stuursignaal 100 
kHz terwijl de stijg- en daaitijden 20 
nsek bedragen. De aangenomen fre¬ 
kwentie van 100 kHz kan als gemid¬ 
delde waarde per poortschakeling 
worden aangenomen indien deze in 
een groter systeem is opgenomen 
waarbij de klokfrekwentie b.v. 2 
MHz bedraagt. 
Een indikatie betreffende het ver- 
mogensverbruik als funktie van de be- 
lastingskapaciteit is weergegeven in 
figuur 7. 

De schakelsnelheid 

De basis parameter voor de schakel¬ 
snelheid is de „propagation delay”, dit 
is de vertraging in een poortschake¬ 
ling of flip-flop van het uitgangssig¬ 
naal t.o.v. het ingangssignaal. Deze 
faktor wordt bepaald door de drem- 
pelspanning en de versterkingsfaktor 
van de basisschakeling. Veelal wor¬ 
den deze vertragingstijden gemeten 
door serieschakeling van een aantal 
poortschakelingen. Indien men dit 
aantal oneven neemt en terugkoppelt, 
ontstaat een zelfoscillerend systeem, 
waarbij de vertragingstijd gemeten 
kan worden door de herhalingsfre- 
kwentie te delen door het aantal in 
serie geschakelde trappen. 
Voor bepaalde toepassingen is naast 
de propagation delay ook de werke¬ 
lijke schakelsnelheid van belang met 
betrekking tot de tijdresolutie van een 
systeem. 
In figuur 8 is de spanning-tijd karak¬ 
teristiek van een poortschakeling 
weergegeven. 

Konklusie 

In het voorgaande is een inleiding ge¬ 
geven over RCA komplementair sym¬ 

metrische MOS-logika-schakelingen. 
Naast het bijzonder laag vermogens- 
verbruik, blijkt dit systeem door de 
specifieke bouwwijze een groot aantal 
andere voordelen te bezitten waarbij 
de mogelijkheid tot het betrouwbaar 
fabriceren van hogere orde circuits, 
„Large Scale Integration”, als een be¬ 
langrijke faktor dient te worden aan¬ 
gemerkt. 

Op het ogenblik reeds voert RCA een 
kompleet programma COS-MOS IC’s 
waarvan in figuur 9 en 10 twee voor¬ 
beelden zijn gegeven nl. een tweevou¬ 
dige D-flip-flop en een 16 bits ge- 
heugenelement. 
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J. A. Broekhans 

de elektrische gitaar wordt in toenemende mate 
belangrijker in de moderne muziek, in dit artikel 
worden enkele elektronische schakelingen 
beschreven waarmee men de komplete 
elektronische installatie kan opbouwen 

Figuur la 

Impedantietransformator gevoed via 

de signaalleiding 

Figuur lb 

Impedantietransformator voor batte- 

rijvoeding 

J 

De gitaar staat nog altijd centraal in 
het overgrote deel van de huidige 
muziek. In de loop van de tijd is het 
aksent van de gitaar verlegd. Het 
volume is eerder toegenomen dan ver¬ 
minderd, maar wordt nu niet meer zo 
vaak gebruikt als kompensatie voor 
gebrek aan inzicht en techniek. 
Hetzelfde geldt voor het gebruik van 
geluidseffekten zoals boosters en 
vibrators. Deze worden bijna alge¬ 
meen toegepast maar meer dan 
vroeger ter verbetering van de ’sound’. 
Zo is ook het wow-pedaal erg in trek. 
Dit apparaat beïnvloedt het gehele 
frekwentiebereik en is dan ook alleen 
bij onvervormde weergave van de 
gitaar effektief. Een goed overstuurde 
versterker of een booster maken de 
wow geheel waardeloos. 
Met enig overleg is het echter moge¬ 
lijk een komplete installatie samen te 
stellen die kwa mogelijkheden, ver¬ 
mogen en klank beslist niet onderdoet 
voor de grote merkversterkers met 

alle toebehoren. 

Elementen 

Gitaarelementen zijn in alle soorten, 
maten en prijzen te koop. Op elke 
elektrische gitaar zijn ze uiteraard al 
aangebracht. Het verschil in geluid bij 
toepassing van diverse élementen 
wordt meestal veroorzaakt door ver¬ 

schillende impedanties, waardoor t.g.v. 
de meestal veel te lange kabel naar 
de versterker verschillende afsnij- 
frekwenties worden verkregen. 
De noodzaak van een lange kabel 
tussen gitaar en versterker is duidelijk 
(vooral bij optreden op een podium). 
De daarbij behorende ellende, zoals 
brom en demping van hoge tonen, is 
te voorkomen door een impedantie- 
trafo in de gitaar aan te brengen. Een 
voorbeeld hiervan is gegeven in fig. 
la. Hierbij wordt de voeding recht¬ 
streeks uit de versterker betrokken via 
de signaallijn. Dit heeft als nadeel dat 
de betreffende gitaar alleen gebruikt 
kan worden in kombinatie met de bij¬ 
behorende versterker. Gezien het ge¬ 
ringe stroomverbruik kan deze voe¬ 
ding ook heel eenvoudig uit een boos¬ 
ter of wow worden betrokken. Hier¬ 
mee wordt bereikt dat men de gitaar 
weer op elke versterker kan pluggen 
mits de voedingsbron ook wordt mee¬ 
genomen. Aan het eind van dit artikel 
wordt hierop nog teruggekomen. 
Natuurlijk is het ook mogelijk een 9 V 
batterij met schakelaar in de gitaar 
te bouwen. De impedantietrafo kan 
dan iets eenvoudiger zijn. Een schema 
hiervoor is gegeven in fig. lb. De 
meeste gitaarelementen zijn induk- 
tief en worden uitgevoerd als spoeltjes 
op een magneet, waarvan het kracht¬ 
veld wordt beïnvloed door de (meta¬ 

len) snaren. Het nadeel hiervan is, 
dat deze indukties ook bromspannin- 
gen oppikken welke bijvoorbeeld van 
het lichtnet afkomstig zijn. Veel ele¬ 
menten lijden aan deze kwaal. Geluk¬ 
kig is dit meestal te verhelpen. 

Bij een brommende installatie dient de 
oorzaak eerst gelokaliseerd te worden. 
Er zijn drie mogelijkheden, namelijk 
de versterker, de kabel en de elemen¬ 
ten. 
a) De versterker wordt gekontroleerd 
door de ingang kort te sluiten. Houdt 
de brom op, dan is de versterker van 
alle blaam gezuiverd. 
b) De kabel krijgt dezelfde behande¬ 
ling. Zonder gitaar wordt de kabel 
aangesloten op de versterker. Treedt 
geen brom op dan is de kabel goed 
afgeschermd. Bij brom wordt de kabel 
aan de gitaar-kant kortgesloten. Ver¬ 
dwijnt de brom dan is dit te verhelpen 
door de gitaar via een impedantietrafo 
zeer laagohmig te maken. 
c) Wordt de brom pas hoorbaar bij 
het aansluiten van de gitaar dan is er 
nog een mogelijkheid. Door de gitaar 
in diverse standen te houden is de 
fout te lokaliseren. Is er een stand te 
vinden waarbij de brom minimaal, en 
een waarbij deze maksimaal is, dan 
zijn de elementen de schuldigen. Is 
dit niet het geval dient de afscherming 
aan een nader onderzoek te worden 
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onderworpen. Elementen die brom 
oppikken, kan men het beste ver¬ 
wijderen. 

Boosters 

In principe is een booster een ekstra 
versterker en wordt als zodanig in 
zeer veel opzichten toegepast. Meestal 
wordt er echter een voorversterker 
voor gitaar mee bedoeld. 
Een veel voorkomende gedachte dat 
de gitaarbooster een schmitt-trigger 
bevat is echter verkeerd. Weliswaar 
komt er een blokgolf aan de uitgang 
maar dit is het gevolg van over sturing. 
Deze oversturing geeft het geluid een 
„vollere” klank door de grotere hoe¬ 
veelheid harmonischen die een blok¬ 
golf bevatten. 

Een schema, gebaseerd op één van de 
vele handelsboosters is gegeven in fig. 
2. Met Pj wordt de versterking inge¬ 
steld en daarmee het niveau waarbij 
oversturing optreedt. Met P2 wordt 
het uitgangssignaal weer verzwakt tot 
het niveau van een normaal gitaar- 
element. Schakelaar S is een voet- 
schakelaar (dubbelpolig om). De 
schakeling is eenvoudig en konven- 
tioneel. Vrijwel elke transistor kan 
worden toegepast. 

Fuzzboks 

De fuzz is een poging geweest om 
goedkoop een booster na te maken. 
Het geluid is bijna hetzelfde, vooral 
wanneer gespeeld wordt in kombinatie 
met een dreunende bas, een spektrum- 
vullende slaggitaar en een fors be¬ 
speeld drumstel. De schakeling is ge¬ 
geven in fig. 3. 

Fuzz wordt bijna niet meer toegepast, 
vooral ook omdat het halve vermogen 
van de versterker verloren gaat. Tel¬ 
kens wordt slechts een halve periode 
aan de luidspreker toegevoerd. Boven¬ 
dien is dit niet toe te passen bij een 
trafoloze eindversterker. De uitgangs- 
elko zal dan worden opgeladen en 
verder geen signaal meer af kunnen 
geven aangezien er geen mogelijkheid 
voor ontlading is. 

Wow 

Sinds ongeveer twee jaar is het assor¬ 
timent geluidseffekten uitgebreid met 
een nieuw fenomeen: de wow. Dit is 
een apparaat dat in rusttoestand 
slechts een zeer gering gedeelte van 
het audiospektrum doorlaat, verge¬ 

lijkbaar met een selektieve versterker 
met heel smalle bandbreedte. Door 
middel van een potmeter met voetbe- 
diening is de bandbreedte te wijzigen 
tot het gehele audiospektrum weer 
doorgelaten wordt. Doordat de ver¬ 
zwakking aan de ingang ongeveer ge¬ 
lijk is aan de versterkingsfaktor is het 
uitgangssignaal bijna net zo groot als 
het ingangssignaal. Voorwaarde hier¬ 
voor is wel, dat de gitaarelementen 
laagohmig zijn of aangepast met een 
impedantietrafo (zie fig. la en lb). 
In figuur 4 is ’t schema weergegeven. 
Bij een handelswow bestaat de LDR 
uit een voetbediende potmeter. De 
konstruktie hiervan is vrij ingewikkeld 
vanwege onder andere de tandstrip en 
het tandwiel die hiervoor nodig zijn. 
Verder moet voorzien worden in een 
beveiliging voor de potmeter zodat de 
uiterste standen van de loper niet ge¬ 
forceerd kunnen worden. Een een¬ 
voudiger te konstrueren mogelijkheid 
is de in het schema getekende kombi¬ 
natie van lampje en LDR. Door een 
klein lampje op de LDR te laten 
schijnen en de lichtstraal al dan niet 

met een schermpje te onderbreken, is 
eenzelfde regeling te bereiken maar 
zijn de mechaniek problemen veel 
geringer. Slijtage is ook niet te ver¬ 
wachten. 

Nog eenvoudiger is het, om het lampje 
met behulp van een voetschakelaar 
aan en uit te schakelen. Deze schake¬ 
laar kan een robuust uitgevoerde 
drukschakelaar zijn. De opkomst van 
het geluid zal dan vrij snel zijn (aan¬ 
schakelen van het lampje) maar bij 
loslaten van de knop zal de LDR 
trager reageren door de verzadigings- 
toestand waarin hij verkeerde. Dit 
veroorzaakt precies het gewenste 
effekt. 
De schakeling is slechts op één punt 
kritisch, dat is de toegepaste spoel. 
Experimenten hebben aangetoond dat 
het effekt van de wow recht evenredig 
is met de kwaliteit van de spoel. Er 
dient dan ook een potkern toegepast 
te worden. De waarde van de spoel 
is ongeveer 1 Henry. Dit komt over¬ 
een met een 36/22 potkern van 
Philips met 1200 windingen heel dun 
draad en een luchtspleet van 0,1 mm. 
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met het voortschrijden der monolytische integratie- 
techniek is nu het tijdstip aangebroken, dat een 
tweede generatie lineaire ic’s ter beschikking komt. 
een van deze 'tweede generatie’ is de monolytische 
spanningsstabilisator. 

De geïntegreerde spanningsstabilisa¬ 
tor wordt tegen een zodanig lage prijs 
op de markt gebracht, dat het ont¬ 
werpen van stabilisatoren met diskrete 

komponenten een oninteressante zaak 

is geworden. 
In figuur 1 is een blokschema van een 
dergelijke spanningsstabilisator ge¬ 

geven. Om een duidelijk inzicht te 
geven van de werking zal per onder¬ 
deel een uitleg worden gegeven. 

Referentiebron met geringe 
temperatuurskoëfficient 

Om een goede referentiebron te 
kreëren moet rekening worden gehou¬ 
den met enkele faktoren, welke gelden 
voor het basisonderdeel van een der- 
gelijke referentiebron: de zenerdiode. 

Deze faktoren zijn: 
1. Temperatuurafhankelijkheid van 

de zenerdiode ( + 5 mV/°C) 
2. De dynamische impedantie op het 

instelpunt. 

Temperatuurafhankelijkheid (fig. 2) 

De zenerdiode Z{ heeft een positieve 
temperatuurskoëfficient van 5 mV/°C. 
Deze waarde is afhankelijk van de 
verontreiniging van het materiaal. 
In kombinatie met de basisemitter- 
overgang (—2 mV/°C) varieert de 
emitterspanning van de transistor +3 
mV/°C. Met de voorwaarde, dat de 
temperatuurskoëfficient van Vref nul 
moet zijn, is de verhouding van Ri en 

R2 als volgt te berekenen: 

Vref = 
(Ve-2 . Vd) • R2 

Ri + R2 
+ 2.Vd 

Figuur 1. Blokschema van een span- 
ningsregelaar Wanneer alleen de spanningsvariaties 

worden bekeken dan geldt het vol- 

ic-stabilisatoren 

Figuur 2. Referentiebron met geringe Figuur 3. Spanningsregelaar met eks- 

temperatuurskoëfficient terne doorlaattransistor 

gende: 

AVrcf = 0 

= (AVe-2.AVd)R2 +2 AVd 

Ri + R2 

Bij een temperatuursvariatie T = 1 °C 
bedraagt: AVe = +3 mV en AVd = 

-2 mV zodat: 
7 . 10J . R2 = 4.1(T5 . (Ri + R2) 

r2 = 4A • R i 
Onder bovenstaande voorwaarde is 
dus een referentiespanning met een 
temperatuurskoëfficient van vrijwel 
nul gegarandeerd. De absolute waar¬ 
de van de weerstanden is afhankelijk 
van de totale gewenste emitterweer- 

stand. 

Dynamische impedantie 

De verandering van Vref is mede af¬ 
hankelijk van de dynamische zener- 

impedantie: 
AVZ = AIZ. Zd 
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In bovenstaande betrekking is Zd een 
vaste grootheid. De enige wijze waar¬ 
op de voorwaarde AVZ = 0 te reali¬ 
seren is, is dus AIZ nul te maken. 
Dit wordt bereikt door de stroom¬ 
bron R3-T2 (fig. 2). Op deze wijze is 
dus de basis gelegd voor de stabilisa¬ 
tor en wel een zeer stabiele en kon- 
stante spanningsreferentiebron. 

Afschakelregeling 

De afschakelregeling of ,,shut down 
control” biedt de mogelijkheid om de 
hele voeding elektronisch af te scha¬ 
kelen. Deze funktie wordt gerealiseerd 
door de referentiezener kort te slui¬ 
ten met behulp van een transistor. 
Toepassingen van de afschakelregeling 
zijn o.a.: 
- pulserende voedingsspanning 
- beveiliging van het IC tegen te hoge 

temperatuur. 
Deze laatste toepassing is mogelijk 
omdat de spanning welke nodig is om 
de transistor open te zetten lager 
wordt bij een hogere temperatuur van 
het IC. 

Referentie uitgangsspanningsregelaar 

Dit gedeelte in het blokschema van 
fig. 1 verzorgt in feite de uiteindelijke 
regelfunktie en bestaat uit een diffe¬ 
rent iaalver sterker met een open lus- 
versterking van ongeveer 75 dB. De 
ene ingang is aangesloten op de refe- 
rentiespanning. De uitgang wordt ge¬ 
volgd door een emittervolger. De 
emitterspanning van deze emittervol- 

Figuur 5. Piekresponsies van de ge¬ 

ïntegreerde stabilisator 

ger wordt via Rj en R2 gedeeld en 
teruggekoppeld op de tweede ingang 
van de differentiaalversterker. 
De verhouding Ri/R2 bepaalt de uit- 
gangsspanningreferentie voor de ver- 
mogensversterker. 

V ermogensversterker 

De vermogensversterker wordt weder¬ 
om gevormd door een differentiaal¬ 
versterker. De uitgang stuurt de uit¬ 
eindelijke doorlaattransistor, terwijl de 
ene ingang uitgevoerd is en als span- 
ningssensor fungeert. 
De vermogensversterker werkt nor¬ 
maliter met een gesloten iusverster- 
king van 1 X. De open lusversterking 
is ongeveer 70 dB. 

Stroombegrenzing 

De stroombegrenzing werkt als volgt. 
Als de spanning over Rsc gelijk is aan 
de basisemitterspanning van de uit- 
gangstransistor plus de voorwaartse 
diodespanning dan zal de stroombe- 
grenzingsdiode gaan geleiden. De ver¬ 
mogensversterker zal dan niet meer 
de doorlaattransistor sturen, daar het 
stuursignaal via de dan geleidende 

diode en de belasting naar aarde zal 
afvloeien. 

De bovenstaande beschrijving verklaart 
in het kort de werking van de meest 
gebruikte geïntegreerde spanningssta- 
bilisatoren zoals o.a. de MC 1460/ 1461 
serie van Motorola. 

Mogelijkheden bij hogere stromen 

Doordat de spanningssensor is uitge¬ 
voerd zijn de stabilisatoren uit de 
MC 1460/1461 bij uitstek geschikt om 
in kombinatie met een ekstra door¬ 
laattransistor te worden gebruikt. In 
kombinatie bijvoorbeeld met een 
2N3055 kan een voeding van 5 A 
worden gerealiseerd. In detail ziet de 
schakeling er dan uit zoals in figuur 3 
is geschetst. Hierin is Tx de IC-door- 
laattransistor en T2 de eksterne door¬ 
laattransistor. 
Zoals men ziet is T2 in de lus opge¬ 
nomen, zodat de stabilisatie niet na¬ 
delig wordt beïnvloed. Rx en R2 zijn 
geschakeld om de open lusversterking 
van de vermogensversterker te ver¬ 
minderen. Dit is noodzakelijk in ver¬ 
band met de frekwentiestabiliteit. 
In fig. 4 stelt kurve 1 de versterking 
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Figuur 6. Temperatuurbeveiliging af¬ 

hankelijk van de omgevingstempera¬ 

tuur 

als funktie van de frekwentie van de 
vermogensversterker en de IC/door- 
laattransistor voor. Deze kurve valt 
20 dB per dekade af, zodat dit ge¬ 
deelte frekwentiestabiel is. 
Als echter een eksterne powertransis- 
tor wordt bijgeschakeld, welke bij¬ 
voorbeeld bij 1 MHz begint af te val¬ 
len, dan wordt een ekstra pool ge¬ 
ïntroduceerd zodat oscillatie mogelijk 
wordt. Deze oscillatie kan worden 
voorkomen door de open lusverster- 
king van de vermogensversterker te 
verminderen zodat de tweede pool be¬ 
neden de 0 dB lijn komt te liggen 
(zie kurve 2). 

Piekresponsie 
In vele toepassingen is de piekrespon¬ 

sie op zowel snelle ingangsspannings- 
variaties als snelle belastingsvariaties 
van groot belang. In figuur 5 zijn de 
responsies op dergelijke variaties aan¬ 
gegeven. Zij illustreren duidelijk, dat 
deze voedingen bij uitstek geschikt 
zijn om bijvoorbeeld grote digitale 
systemen te voeden. 

Toepassing van de afschakelregeling 

Zoals in het begin van dit artikel reeds 
is genoemd, kan de afschakelregeling 
o.a. ook gebruikt worden voor beveili¬ 
ging tegen te hoge temperaturen. De 
spanning, die nodig is om de afscha- 
keling in werking te stellen is afhan¬ 
kelijk van de temperatuur. 
De schakeling volgens fig. 6 geeft een 
beveiliging van de maksimale junk- 
tiontemperatuur afhankelijk van de 
omgevingstemperatuur. 
In fig. 7 wordt beveiliging bereikt met 

Figuur 7. Temperatuurbeveiliging op 

125 °C 

een spanning welke onafhankelijk is 
van de omgevingstemperatuur. In deze 
schakeling wordt het IC beveiligd 
tegen een junktiontemperatuur hoger 

dan 125°C. 
De maksimale uitgangsstroom bij een 
in werking zijnde afschakeling volgens 
de schema’s in fig. 6 en fig. 7 is 

300 pA. 

Résumerend mag gesteld worden, dat 
deze serie spanningsstabilisatoren door 
hun zeer goede eigenschappen zowel 
in de industrie als op de laboratoria 
een zeer breed toepassingsgebied zul¬ 
len vinden. De zeer gunstige prijs 
maakt ze tevens aantrekkelijk voor 
wat de „huishoudelijke” markt kan 
worden genoemd. 
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gedrukt blijft Ti geleiden. Als om 11 
uur de schakelaar M2 wordt omge¬ 
schakeld wordt de bel parallel aan 
het lampje Lj geschakeld. Omdat M2 
gedurende 5 a 10 minuten in dezelf¬ 
de stand blijft staan, blijft de bel ge¬ 
durende die tijd rinkelen. Dit is de 
laatste waarschuwing, dat het alarm 
nog niet is uitgeschakeld. 
Wordt nu nog niet op de knop ge¬ 
drukt dan gaat, als M2 terugklapt, 
ook T2 geleiden. De rode alarmlamp 
begint nu te knipperen. Hiervoor is 
een lampje met bi-metalen schakelaar 
gekozen, zoals die vaak in auto- 
pechlampen voorkomen. 

Het is noodzakelijk om een weer¬ 
stand parallel aan deze lamp te plaat¬ 
sen, omdat het bi-metaal in de lamp 
de stroom periodiek onderbreekt. 
Staat er geen weerstand parallel aan 
het lampje, dan wordt de stroom door 
de tyristor onderbroken, waardoor 
deze gaat sperren. 
Het knipperlicht kan buiten aan de 
deur of voor het raam worden ge¬ 
plaatst. Wanneer dit brandt is dit 
voor de buurtbewoners of voorbij¬ 
gangers een teken om de politie te 
waarschuwen. Door drukknop D2 
aan de schakeling toe te voegen is de 
mogelijkheid geschapen om het alarm 

direkt in te schakelen. Er wordt dan 
namelijk een positieve spanning op 
de poort van T2 gezet, waardoor de 
tyristor gaat geleiden. De alarmlamp 
kan zo dus direkt worden aangezet. 

De hier beschreven schakeling is een 
eerste ontwerp en betekent een uit¬ 
daging aan onze lezers om een va¬ 
riant of nieuw ontwerp aan ons in te 
zenden. 
Bel of schrijf de redaktie als U ten 
aanzien van de aktie en/of schake¬ 
ling suggesties kunt leveren die het 
doel beter kunnen dienen. 
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prijsvraag 'voor ’n tientje’ 
_J 

de voordelen van de edwinversterker 
- geen ruststroom 
- niet afregelen 
- zeer geringe cross-oververvorming 
- eindtransistoren hoeven niet gepaard te zijn 

nu toegepast in een goedkope versie voor 1,5 
tot 3 Watt door J. de Smid, Amsterdam 

+ 15 V 

Daar het voor vele elektronici nogal 
een dure aangelegenheid is om een 
goede versterker te bouwen, is hier 
een schakeling beschreven, die men 
voor ongeveer tien gulden kan bou¬ 
wen. 
De versterker is opgebouwd volgens 
het edwin-principe. De eigenschap¬ 
pen zijn analoog aan die van de ed- 
win-versterker. Er vloeit dus geen 
ruststroom en er hoeft niets te wor¬ 
den af geregeld. De cross-over-vervor¬ 
ming is gering en de eindtransistoren 
hoeven niet gepaard te zijn. 
Het uitgangsvermogen bedraagt 1,5 
Watt. De belangrijkste verschillen 
met de edwin-versterker zijn: er is 
slechts één voedingsspanning vereist 
en de verschilversterker is vervangen 
door een versterkertrap met één 
transistor. 
Het ingangssignaal, bijvoorbeeld van 
een kristal pick-up, wordt via de vo- 
lume-potmeter aan de basis van Tl 

toegevoerd. Door de sterke tegenkop- 

peling ligt de ingang en de uitgang 
op hetzelfde potentiaal. Dit is onge¬ 
veer de helft van de voedingsspan¬ 
ning. T\ geeft het signaal door aan 
T2, die de stuurtransistoren van een 

signaal voorziet. T6 en T7 vormen 
een nep-pnp-transistor, zodat het 
eindpaar toch uit een pnp- en een 
npn-transistor bestaat. De luidspre- 
kerimpedantie moet ca. 8 Q bedragen. 

edwinversterker voor ’n tientje 
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betrouwbare flash-light-schakeling voor diskobars etc 

Frits Meuris 

Voor ongeveer ƒ 15,— aan onder¬ 
delen kan een goed werkende schake¬ 
ling worden gemaakt, die een kom- 
plete verlichting kan laten knipperen 
op de maat van de muziek. Door de 
eenvoud van de schakeling is ze zeer 
bruikbaar in discoteken e.d. Om de 
verlichting te sturen wordt een tyristor 
gebruikt. Als koppel-element wordt 
tussen de versterker en de schakeling 
een oude uitgangstrafo gebruikt, die 
wel in iedere rommelkist te vinden is. 
De schakeling voldoet op iedere ver¬ 
sterker tussen de 1 en de 100 Watt, 
en dient parallel met de luidspreker 
op de luidsprekeruitgang te worden 
aangesloten. R2 dient om transistor- 
versterkers te beveiligen tegen over¬ 

belasting, tevens wordt ook de trafo 
tegen te grote vermogens beveiligd. 
Bij zeer grote vermogens kan deze 
nog worden vergroot. R2 dient voor 
een goede instelling van de schakeling 
bij diverse vermogens. 
Het gebruikte type tyristor is de 
TCR731, die door o.a. de Fa. Vogel¬ 
zang te Heerlen voor maar ƒ 10.50 op 
de markt wordt gebracht. De tyristor 
kan op een enkelvoudige koelplaat 
worden gemonteerd, en de belasting 
mag dan maksimaal 1600 Watt zijn. 
Om de schakeling alleen op lage tonen 
te laten reageren kan parallel met de 
loper van R2 en de katode van de 
tyristor een kondensator worden ge¬ 
schakeld, waarvan de waarde ligt tus¬ 
sen 1 en de 25 |iF. De waarde van 
de C kan proefondervindelijk worden 

vastgesteld. 

Onder delenlijst: 

L — belasting, maks. 1600 Watt 

Dj = BY127 Philips 

D2 = TCR734 

Rj = 10Q 
r2 = 470 kÜ lin. 
T = uitgangstrafo (7000 : 5) 

draadloze mikrofoon 

E de Vries 

De hoogfrekwente oscillator (FM- 
band) van de draadloze mikrofoon 
wordt gevormd door een mini-multi 
schakeling zoals beschreven is in 
elektuur, mei 1969. De oscillator be¬ 
staat uit de transistoren T2 en T3 en 
de trillingskring wordt gevormd door 
een trimmer van 30 pF en het spoel¬ 
tje L. 
Hoewel in het bovengenoemde num¬ 
mer van elektuur vermeld staat dat 
de frekwentie onafhankelijk is van 
de voedingsspanning, leerden enkele 
proefnemingen dat dit voor hoge 
frekwenties niet helemaal waar is. 
Hierom is in bijgaand schema de os¬ 
cillator opgenomen in de emitterlei- 
ding van transistor BC108. Als name¬ 
lijk op de basis van deze transistor 
een laagfrekwent signaal wordt aan¬ 
gesloten dan zal de voedingsspanning 
van de oscillator iets variëren, waar¬ 
door de frekwentie in het ritme van 
de laagfrekwente spanning verandert. 
Kortom er treedt frekwentiemodu- 
latie op. 
Het gemoduleerde signaal wordt toe¬ 
gevoerd aan een emittervolger (T4). 
Als nu aan de uitgang (punt A) een 

stukje montagedraad wordt bevestigd 
dan beschikt men over een piepklein 
FM-zendertje met een reikwijdte van 
enkele meters. Het stroomverbruik is 
uiterst gering, namelijk kleiner dan 
2 mA. 
Behalve als draadloze mikrofoon kan 
men de schakeling ook als meet- 
generatoi toepassen. In dat geval kan 

voor de modulatie ook een kristal 
pick-up worden gebruikt. De kwali¬ 
teit van het gemoduleerde signaal is 
verbluffend goed. De frekwentie- 
zwaai is aan te passen door voor de 
weerstand van 100 kQ een andere 
waarde te nemen afhankelijk van de 
grootte van het ingangssignaal en de 
versterkingsfaktor van de BC108. 

Onder delenlij st: 

K = kristalmikrofoon 

Tj = BC108, VN140 

T2) T3, T4 = 2N708 
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halfgeleiderschakelingen 

DEEL 6. 

VERMOGENSVERSTERKERS EN 

GELIJKSPANNINGSKOPPELING 

P Lambrechts 

Uitwerking opdrachten uit deel 5 

Opdracht 6 

Gevraagd werd een tegengekoppelde ver-, 
sterktrap volgens figuur 57 te ontwer¬ 
pen met de volgende eigenschappen: 

At = 10> Ring = 5 kQ, en VB = + 12 V. 
(In de opdracht is ten onrechte vermeld 
dat Ring = 50 kQ). De weerstandswaar- 
den voor en R2 zijn gemakkelijk te 
vinden: 

Ri = Ring ^ 4,7 kQ (E12-waarde) 

R2 = At • R! = 47 kQ 

Figuur 57 
Eenvoudigste vorm van een tegengekop¬ 
pelde versterker 

C 200 - Ring ~ 1 ^ 

De spanningsval over R2 mag de gelijk- 
spanningsinstelling nauwelijks beïnvloe¬ 
den: 

Kiest men bijv. Ic = 100 pA dan is Rc 
gelijk aan: 

Vb - 0,7 11,3 V 

100 pA 
120 kQ 

Wanneer gegeven is dat VB = +30 V, 
At = 20 en RinR = minimaal 20 kQ, dan 

worden de weerstandswaarden als volgt 
gedimensioneerd: 

Ri = Ring ^ 22 kQ 

R2 = At. Ri ^ 470 kQ 

Vu = Vbei + Vbe2 ^ 1,4 V 

Ic2 = Ïc3 = 1 mA 

Re = +V «w 1,5 kn 
1 mA 

d _ Vb Vc2 Vb — V be3 — Vu 
Kc-j- - -:- 

*C2 lc2 

27,9 Volt 

1 mA 
^ 27 kQ 

C = 
1 

200 • Ririg 
0,22 pF 

Vr2 = lb • R2 < 0,7 

Wordt Vp^ een faktor 10 kleiner geko¬ 
zen dan is de maksimaal toegestane ba- 
sisstroom gelijk aan: 

_ 0,7 0,7 
lb maks - -föTRj- = -ÖaT 10^6 ~ ‘*5 

Zodat: Ie maks — & lb maks — 150 pA 

Opdracht 7 (Figuur 59) 

Door het toepassen van een emittervol- 
ger speelt de basisstroom door R2 een 
zo kleine rol dat deze meestal zonder 
meer is te verwaarlozen. Immers, indien 
de kollektorstroom van T2 b.v. 1 mA 

wordt gekozen, dan bedraagt Ibl slechts 
0,1 pA (Icj/ctj.a'j). 

Opdracht 8 

De schakeling (figuur 60) is dusdanig* 

opgebouwd dat voedingsspanningsvaria- 

Figuur 60 
Tegengekoppelde versterker met een 
zeer grote open lus versterking 

Figuur 59 
Uitgebreide versie van figuur 57, waar¬ 
bij de waarde van R2 weinig invloed 
heeft op de instelling 
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ties tussen 6 en 12 Volt geen invloed 
hebben. Het is zelfs mogelijk' om de 
voedingsspanning te variëren tussen 4 en 
30 Volt of hoger zonder dat de instel¬ 
ling en de eigenschappen merkbaar ver¬ 

anderen. De gelijkstromen zijn immers 
onafhankelijk van de voedingsspanning. 

De totale gelijkstroom moet 0,5 mA be¬ 

dragen, dus: 

ltot = lc2 lot ff hl = 0,5 mA 

De stroom door Tt is in verhouding tot 
de andere stromen zo klein dat men 
deze zonder meer kan verwaarlozen. De 
onderlinge verhouding van de stromen 

moet men liefst niet te groot kiezen. 
Neemt men ongeveer gelijke stromen, 

dan geldt: 

lc2 ~ lc3 — hl ^ 150 JJ.A 

HET BEGRENZEN VAN DE UIT- 
GANGSSPANNING VAN EEN VER- 

STERKERSCHAKELING 

In het voorgaande hoofdstuk is het kop¬ 
pelen van schakelingen besproken en 
wel de kondensatorkoppeling. Hierbij 

werd er van uitgegaan dat de belastings- 
weerstand, gevormd door de ingangs- 
weerstand van de volgende trap, groot is 
t.o.v. de uitgangsweerstand van de voor¬ 
gaande versterktrap zodat geen verzwak¬ 

king optreedt. Er is echter nog een an¬ 
der punt dat van belang is bij het be¬ 
lasten van de uitgang van een schake¬ 

ling. 
De maksimale uitgangsspanning of 
-stroom is in sterke mate afhankelijk 
van de belasting, ook al is de belastings- 
weerstand groot t.o.v. de uitgangsimpe- 
dantie. Ter illustratie is in figuur 63a 
een emittervolger gegeven waarvan de 

Bij maksimale voedingsspanning mag er 
slechts 150 \iA in de diodetak lopen, 

zodat: v ? v VB maks — l Vu 
R3 — 

150 pA 

10,6V 
68 kQ 

R4 150 pA 

150 pA 

De overige weerstandswaafden zijn nu 

gemakkelijk te vinden: 

2- Vu — Veb (T4) 

aan p2 van transistor T2 (zie hoofdstuk 
3, blz. 1245), die in de meeste gevallen 
groter is dan 1000 zodat evenzo de 
tegenkoppelfaktor van deze schakeling 

(= A0/At) groter is dan 10. 
Bij een juiste berekening van de in- 
gangskondensator vindt men een waarde 

van 0,5 pF. 

Opdracht 9 

Wanneer de laagste frekwentie van het 
ingangssignaal (figuur 57) 10 kHz be¬ 
draagt dan is de waarde van de ingangs- 

kondensator gelijk aan: 

1 
2 Tt • fmin ' Ring 

1 
6,3 • 104 • 4,7 • 103 

3,3 nF 
Figuur 63 
Emittervolger belast met een laagohmi- 
ge impedantie, waardoor de maksimale 
uitgangsspanning sterk wordt verkleind 

uitgang via een kondensator gekoppeld 
is met belastingweerstand RB. De kop- 

pelkondensator C2 is zo groot dat hier¬ 
over vrijwel geen wisselspanning valt, 

zodat voor wisselstromen RB en Re pa¬ 

rallel zijn geschakeld. 
Wanneer er een ingangssignaal aanwezig 

is, heeft dit tot gevolg dat er een wis¬ 
selstroom door de parallelschakeling van 

Rb en Re gaat lopen. Indien nu de scha¬ 
keling maksimaal wordt uitgestuurd dan 
varieert de momentele emitterstroom 

tussen 0 en 2.Ie, (ie «s Ie) (zie fig. 63b), 
zodat de maksimale uitgangsspanning 

gelijk is aan: 

Vu maks h‘ ' ( R.e/ ƒ Rb) 

daar lt. ^r wordt dit 
Re 

Ve Re Rb 

R~ Re 4- Rb 

M.a.w. de maksimale uitgangsspanning 

wordt met een faktor (Re + 
verkleind ondanks het feit dat RB groot 
is t.o.v. de uitgangsimpedantie (^ 1/S). 
Met de aangegeven weerstandswaarden 

in de schakeling krijgt men de volgende 

resultaten. 

6 V 

1 kQ 
6 mA 

Vu maks h-(Ri“ // R b) 

^ 6 mA • 90 Q 0,54 Volt 

Wordt het ingangssignaal groter dan de 
maksimaal toegestane waarde dan gaat 
het uitgangssignaal vastlopen en wel 
aan de onderzijde (zie figuur 63c). 

Een tweede voorbeeld waarbij de be- 
lastingsweerstand grote invloed heeft op 
de maksimale uitgangsspanning is ge¬ 
geven in figuur 64. De maksimale kol- 
lektorwisselstroom is gelijk aan Ic. Im¬ 
mers de momentele wisselstroom kan 
minimaal 0 bedragen zodat de stroom- 

variatie (ïc maks) gelijk is aan Ic. De 
maksimale uitgangsspanning bedraagt 

hier dus: 

Vu maks r h: ‘ (Ro / / Rb) 

^ 1 mA ■ 730 Q = 0,73 Volt 

Dit in tegenstelling tot de maksimale 
uitgangsspanning zonder belasting die 

ca. 2,5 V bedraagt. 
Resumerend kan men stellen dat bij be¬ 
lasting van versterktrappen de maksi¬ 
male uitgangsspanning gelijk is aan de 
gelijkstroom door de trap vermenigvul- 
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digd met de parallelschakeling van be- 
lastingsweerstand en de kollektor- resp. 
emitterweerstand. 

Bij het koppelen van versterktrappen is 
het in veel gevallen niet bezwaarlijk dat 
de maksimale uitgangsspanning van de 
voorgaande trap wordt verminderd, te 
meer als de tweede trap nog ekstra ver¬ 
sterkt. Wanneer bijvoorbeeld twee trap¬ 
pen worden gekoppeld met een verster¬ 
king van resp. 5 en 10 (zie figuur 65), 
terwijl men een maksimale uitgangs¬ 
spanning vumaks van 6 Volt wenst, dan 

hoeft de vu maks van de eerste trap niet 
meer dan 0,6 Volt te bedragen. 

Anders wordt het wanneer een schake¬ 
ling, waarbij wel een zo groot mogelijke 
uitgangsspanning wordt gewenst, belast 
wordt met een lage impedantie (b.v. een 
luidspreker). Behalve het vastlopen van 
vu zijn hier nog andere punten van be¬ 

lang namelijk het vermogen en het ren¬ 
dement. 

+ 6 V 

Figuur 64 

Verlaging van de maksimale uitgangs¬ 
spanning door belasting van de kollek- 
toruitgang 

VERMOGEN EN RENDEMENT 

Bij elk type transistor wordt door de fa¬ 

brikant een aantal gegevens vermeld 
waaronder het maksimaal toegestane 
vermogen en de maksimale spanningen 
en stromen. Vanzelfsprekend moet de 
instelling van de transistor dusdanig zijn 

dat het maksimale vermogen, Pmaks = 
Ic.Vce, niet wordt overschreden. Wan¬ 
neer men de uitgang van een schakeling 
met een laagohmige impedantie wil be¬ 
lasten en tevens een behoorlijke wissel¬ 
spanning over deze impedantie verkrij¬ 
gen dan moet in de meeste gevallen 
ernstig rekening worden gehouden met 
het maksimale vermogen dat de toege¬ 
paste transistor kan dissiperen. 

Als voorbeeld wordt een eindtrap van 
een laagfrekwent-versterker gekozen. De 
belasting bestaat hier uit een luidspreker 
met een impedantie van 8 Q. De meest 
geschikte schakeling is natuurlijk de 
emittervolger die van nature reeds een 
lage uitgangsimpedantie bezit. In figuur 
66 is het uitgangsgedeelte van een ver¬ 
sterker weergegeven. De impedantie van 
kondensator C is te verwaarlozen klein. 
De instelling van de emittervolger, die 

op verschillende manieren kan geschie¬ 
den, afhankelijk van de voorgaande ver¬ 

sterktrappen, wordt hier even buiten be¬ 
schouwing gelaten. 

Allereerst is het gewenste uitgangsver- 
mogen van belang. Kiest men hiervoor 
1 Watt dan geldt indien met sinusvor¬ 
mige spanningen en stromen wordt ge¬ 
werkt: l) 

Pu — i u off • v u off 

Figuur 65 

De maksimale uitgangsspanning bij twee 

gekoppelde versterktrappen 

♦ 15V 

Figuur 66 

Eindtrap van een v er mogensv er sterker, 

waarmee een luidspreker kan worden 
gestuurd 

(Tu)2 - 2 • (i u erf)2 - -~4. 
Kl 

- 1L i 
8 4 

ofwel t„ ■*= 0,5 Ampère 

(Vu)2 = 2 • (vu elf)2 2 • Pu • Rl 

- 2.8 - 16 

vu = 4 Volt 

Indien men voor Re een waarde van 
bijv. 12 Q kiest dan kan de minimale 

waarde voor de gelijkstroom Ie worden 
bepaald: 

Bij deze spanning Ve = 10 Volt be¬ 
draagt de maksimale uitgangsspanning 
dus juist 4 Volt. Om het vermogen in 
de transistor zoveel mogelijk te beper¬ 
ken moet de voedingsspanning dus zo 
laag mogelijk zijn. Daar de uitgangs- 
wisselspanning alleen aan de onderzijde 
eerder „vastloopt” (zie figuur 63c), is 
het voldoende wanneer de kollektor- 
emitterspanning ruim 4 V (bijv. 5 V) 
bedraagt: 

Vb - Vo -f 5 Volt ^ 15 Volt 

Het totale vermogen dat in de schake¬ 
ling wordt gestopt is dan gelijk aan: 

Ptot ** VB • 1c = 15 V • 0,83 A 

* 12,5 Watt. ! 

Om dus een uitgangsvermogen van 
1 Watt te krijgen moet maar liefst 12,5 
Watt aan de schakeling worden toe ge¬ 

voerd. Het rendement van een dergelijke 
eindtrap, aangeduid met het symbool 
ï] (eta), is gelijk aan het maksimale uit¬ 

gangsvermogen gedeeld door het totale 
toegevoerde vermogen en bedraagt in dit 
geval slechts: 

n = 
1 W 

12,5~W 8% ! 

T ransistordissipatie 

De transistordissipatie, ofwel het ver¬ 
mogen dat in de transistor wordt ver¬ 
bruikt, is afhankelijk van het feit of er 
wel of geen uitgangssignaal aanwezig is. 
Immers het totale gemiddelde vermogen 
(12,5 Watt) blijft konstant terwijl bij 
maksimale uitsturing 8 % hiervan aan 

l) 
De effektieve waarde veff van een wis¬ 
selspanning v, die over een weerstand 
R staat is gelijk aan de gelijkspanning 
V, die in dezelfde weerstand R hetzelfde 
vermogen ontwikkelt. 

Voor sinusvormige spanningen blijkt dat 

deze spanning V een faktor V2 lager is 
dan de topwaarde van de wisselspan- 

Het vermogen P bedraagt dus: 

p _vi _ (veff)2 _ Ivy] (O)2 

R R R 2 R 
Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor wis¬ 
selstroom. 

= (i.. ,»•»•)- • Rl 
(Vudf)2 

Rl 

Hieruit volgt: 

I, ?„ 
A , V„ 

1 “ ^ “r.7 
- 0,5 ~ -■ 0,83 A P = I2 R = (ietr)2 

V,. - Ic • R. = 0,83 • 12 ^ 10 Volt P = O 
> il 

>
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de luidspreker wordt geleverd zodat de 
vermogensdissipatie in de transistor klei¬ 

ner is dan in rusttoestand (geen signaal). 
De transistordissipatie is dus maksimaal 

wanneer geen signaal aanwezig is en 
met deze grootheid moet dan ook reke¬ 

ning worden gehouden: 

Pt maks — 1c ' (Vb Ve) 

= 0,83 A • 5 Volt ^ 4,2 Watt 

Voor deze transistor kan dus niet zo¬ 
maar elke siliciumtransistor worden ge¬ 

kozen. De meeste typen kunnen slechts 
een vermogen van maksimaal 0,2 a 0,5 
Watt dissiperen zodat men voor deze 
schakeling is aangewezen op een duur¬ 

der type met een Pmaks van 4,2 Watt of 

meer. 

Verbetering van rendement 

Wanneer men in voorgaande schakeling 
verschillende waarden voor Re kiest dan 
behoren hierbij eveneens verschillende 
voedingsspanningen. Het rendement 
blijkt het gunstigste te zijn wanneer 
wordt voldaan aan de voorwaarde 

Re ^ 1,4.Rl ^ 12 Q Cn « 8 %) 

Aan de weerstand Re worden eigenlijk 
tegenstrijdige eisen gesteld. Op de eerste 
plaats wordt hierin een gedeelte van het 
wisselstroomvermogen gedissipeerd zo¬ 
dat men liefst een hoge waarde zou wil¬ 
len nemen om dit vermogen dat verloren 
gaat te verminderen. Aan de andere 
kant moet nu eenmaal een bepaalde ge¬ 

lijkstroom door deze weerstand vloeien 
om de maksimale piekstroom iu maks 

aan de belasting te kunnen leveren. 
Dientengevolge is men gedwongen om 

voor Re een tamelijk lage waarde te 

kiezen. 
In plaats van een weerstand zou men 
dus een element willen plaatsen dat een 
hoge wisselstroomimpedantie bezit en 
waardoor tevens een fikse gelijkstroom 

kan lopen. Een element dat aan deze 
voorwaarden voldoet is natuurlijk een 
stroombronschakeling (basisschakeling C, 

hoofdstuk 3). 
In figuur 67 is de gewijzigde eindtrap 
met stroombronschakeling weergegeven. 

De emitterstroom van gaat geheel en 
al door de luidspreker (T2 bezit een 
hoge impedantie voor wisselstromen) 

zodat: 

Iel == ic maks — iu maks == 0,5 A 

__ 0,7 V 

Rl 0,5 A 
1,5 n 

De emitterspanning Vel moet gelijk zijn 

aan: 

Vel = v u maks + Vei min 

— V u maks 4~ (Vri Vee min) 

= 4 V -f (0,7 V 4- 0,3 V) - 5 Volt 

Wanneer de basis van tot maksimaal 
de voedingsspanning kan worden uit ge¬ 

stuurd dan is de hoogste spanning die de 

emitter kan bereiken gelijk aan VB-0,7V 

zodat: 

Vb = Ve 4~ V u maks 4“ 0,7 V = 9,7 Volt 

Het totaal opgenomen vermogen be¬ 

draagt dus: 

ptot = 9,7 V • 0,5 A - 4,85 Watt. 

Hieruit blijkt reeds dat het rendement 
veel hoger is dan in het vorige geval: 

P u maks 1 w 
4^5~W 

21% 

Dit percentage is niet helemaal korrekt 
omdat hierin niet het benodigde stuur- 
vermogen (basisstromen) is betrokken. 
Het werkelijke rendement van de gehele 
schakeling is dus iets lager maar voor 
onderlinge vergelijking van verschillen¬ 
de versterktrappen geeft het gevonden 

percentage een goed beeld. 
Het maksimale vermogen (in rusttoe¬ 
stand) dat in beide transistoren wordt 

gedissipeerd bedraagt resp.: 

Ti : Pmaks = !c • VCei — 2,35 Watt. 

T2 : Pmaks — Ic ' VCe2 

— Ic • (Vel ~~ Ve2) 

bijv. de 2N1613. Bij het bouwen van 
vermogensversterkers dient men er wel 

rekening mee te houden dat bij grotere 
vermogens dan ca. 0,5 Watt de desbe¬ 
treffende transistor ekstra moet worden 
gekoeld. Immers het vermogen dat niet 
aan de luidspreker wordt toegevoerd 
wordt in warmte omgezet en deze warm¬ 
te moet in voldoende mate kunnen af¬ 
vloeien om te voorkomen dat de tem¬ 
peratuur van de transistoren tot ontoe¬ 
laatbare waarden stijgt. Bij de beschre¬ 
ven eindtrap is het voldoende als de 
transistoren Tt en T2 op een klein plaat¬ 

je alluminium (ca. 50 X 50 mm) worden 
gemonteerd. In een van de volgende 
hoofdstukken zal het koelingsvraagstuk 
bij grotere vermogens nader worden be¬ 

handeld. 

Opdracht 10 

Bereken de weerstanden en R2, de 
emittergelijkspanning Vel en de voe¬ 
dingsspanning in de schakeling van fig. 
67 indien een uitgangsvermogen van 
3 Watt aan de luidspreker moet worden 

geleverd (RL = 8 Q). 

GELIJKSPANNINGSKOPPELING 

In het vorige hoofdstuk werd reeds ge¬ 
wezen op het belang van gelijkspan- 
ningskoppeling, vooral in tegengekop- 
pelde circuits. Het is niet mogelijk om 
hiervoor algemeen geldende metoden 
voor te schrijven maar voor vele scha¬ 
kelingen kunnen toch bepaalde richt¬ 
lijnen worden aangegeven. Bij verwer¬ 
king van kleine signalen kan men in veel 
gevallen handig gebruik maken van de 

Vbe-sPanning van transistoren. 
In fig. 68 is een voorbeeld gegeven voor 
het koppelen van een aantal basisscha¬ 
kelingen A (zonder emitterweerstand). 
Op deze wijze kan men een zeer grote 
versterking (100.000 a 1 miljoen) be¬ 
reiken. De basisspanning en kollektor- 

Figuur 67 
Eindtrap met verbeterd rendement door 
toepassing van een stroombronschake¬ 

ling 

= 2,15 Watt. 

Een goedkoop type transistor dat een 
dergelijk vermogen kan dissiperen is 

Figuur 68 
Gelijkspannings gekoppelde versterker 
met zeer hoge versterkingsfaktor 
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Figuur 69 

Direkte koppeling tussen twee versterk- 
trappen met afzonderlijke tegenkoppe- 
ling 

spanning zijn gelijk aan 0,7 V, zodat de 
maksimale uitgangsspanning slechts 

vu maks = °>7 - °>3 = 0,4 Volt kan be¬ 
dragen. 

De instelling geschiedt hier d.m.v. ge- 
lijkspanningstegenkoppeling via de weer¬ 
standen R4 en R5. Door het aanbrengen 
van kondensator C2 wordt het wissel- 
spanningssignaal naar aarde kortgeslo¬ 
ten, zodat geen wisselspanningstegen- 
koppeling aanwezig is. De verzwakking 
voor wisselspanningen t.g.v. deze kon¬ 
densator moet in dit geval groot zijn 
t.o.v. de totale versterking van de scha¬ 
keling. Deze schakeling is bijvoorbeeld 
uitstekend te gebruiken als middenfre- 
kwentversterker in een radio. De voe¬ 
dingsbron van deze schakeling moet 
echter een zeer lage inwendige weer¬ 
stand bezitten om te voorkomen, dat 
via de voeding ongewenste meekoppeling 
tot stand komt. In de meeste gevallen 
dient men bij dergelijke grote verster- 
kingsfaktoren speciale maatregelen te 
nemen om deze meekoppeling te voor¬ 
komen. Hierop zal later nog worden 
teruggekomen. 

Wanneer men een tamelijk hoge ver¬ 
sterking wil bereiken met weinig ver¬ 

vorming, dan is het ook mogelijk om 
de versterkertrappen afzonderlijk tegen 
te koppelen en rechtstreeks zonder kop- 
pelkondensators achter elkaar te plaat¬ 
sen, zoals in figuur 69 is aangegeven. 
De aangegeven weerstandswaarden zijn 

uiteraard slechts een voorbeeld en kun¬ 
nen afhankelijk van de gewenste ver¬ 
sterking anders worden gekozen. Hierbij 
dient men er wel rekening mee te hou¬ 
den, dat de basisstromen en de kleine 
verschillen in de basisspanningen van de 
transistoren afwijkingen in de uitgangs- 
gelijkspanning kunnen veroorzaken. Bij 

deze koppelmetoden moet men bij voor¬ 
keur niet meer dan in totaal ca. 100 
maal versterken. Kiest men per trap een 
versterking van 10 dan is het aantal, op 
deze wijze gekoppelde trappen, twee; een 
versterking 4, maksimaal 3 trappen; enz. 

De problemen van meekoppeling via 
de voeding zijn hier vrijwel nihil. 

Met behulp van emittervolgers kan 
eventueel de maksimale uitgangsspan¬ 

ning per trap worden verhoogd tot 

1 Volt (2 X Vbe - 0,3 V). Een voorbeeld 
hiervan is in figuur 70 gegeven. 
De mogelijkheden van gelijkspannings- 
koppeling door gebruik te maken van 

Vbe-spanningen zijn hiermee nog lang 
niet uitgebuit, maar komen pas goed tot 
hun recht bij het ontwerpen van ge¬ 
ïntegreerde schakelingen, waarbij de 
transistoren in zeer grote mate identiek 
zijn. In een van de volgende hoofdstuk¬ 
ken zal hieraan grote aandacht worden 
besteed. 

Het overbruggen van spanningsniveaus 

In figuur 71 zijn als voorbeeld twee 
schakelingen gegeven, waarbij de uit¬ 
gang van de ene trap zonder koppel- 

Figuur 71 

Twee afzonderlijke trappen, waarbij de 
spanning VPQ overbrugd moet worden 
om gelijkspanningskoppeling tot stand 
te brengen 

Figuur 72 

Toepassing van een weerstandsdeler 
voor gelijkspanningskoppeling 

Figuur 70 

Uitgebreide versie van de schakeling in 
figuur 69 

kondensator met de ingang van de 

tweede trap moet worden verbonden. 
De eerste trap fungeert hier als 3 X- 
versterker en de tweede trap dient om 
dit signaal in twee tegengestelde fazen 

met gelijke amplituden te verkrijgen. De 
versterking naar beide uitgangen be¬ 
draagt dus 1, terwijl geldt v^^-v^.De 

gelijkspanning op punt P bedraagt on¬ 
geveer 9 Volt (ga dit na) en de maksi¬ 
male uitgangsspanning ca. 3 Volt. De 
tweede trap kan deze wisselspanning 
van 3 Volt juist verwerken als de emit- 
terspanning eveneens 3 Volt bedraagt 
(zie hoofdstuk 3). Hieruit volgt dat VQ 
gelijk moet zijn aan 3 V + 0,7 V = 
3,7 V. Punt P en Q kan men dus on¬ 

mogelijk rechtstreeks doorverbinden en 
het spanningsverschil VP0 moet op een 
of andere wijze worden overbrugd. 
De eerste en misschien wel meest voor 
de hand liggende oplossing is gegeven 
in figuur 72. 

De gelijkstroom door deze weerstanden 
moet klein zijn t.o.v. Icl (^ 1 mA) en 
groot t.o.v. Ib2 (< 10 pA) om de instel¬ 

ling niet te beïnvloeden en een stabiele 
instelling van T2 te krijgen. Een gun¬ 
stige waarde is ca. 100 pA. De weer¬ 
standen Rj en R2 zijn dan als volgt te 
berekenen: 

R2 
Vq 

100 pA 
39 kQ 

Ri 
Vp- Vq 

100 pA 

5,3 V 

100 pA 
^ 56 ka 

Een groot bezwaar van deze weerstands- 
aanpassing is de verzwakking van het 

wisselspanningssignaal, waardoor de 
versterking van gedeeltelijk teniet 
wordt gedaan. Deze metode kan dus 

alleen worden toegepast, wanneer een 
gedeeltelijke vermindering van de totale 
versterking niet belangrijk is of door 
ekstra versterking van de voorgaande 
trap(pen) kan worden opgeheven. 
Een tweede mogelijkheid is het over¬ 
bruggen van de spanning VpQ met be¬ 
hulp van een aantal dioden (zie fig. 73). 
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Het aantal benodigde dioden is gelijk 
aan: 

N = 
VpQ 

0,7 V 

_5,3 V_ 

0,7 
8 dioden 

Bij een stroom door deze takken van 

100 [iA bedraagt R2 ook hier 39 kQ. 
De verzwakking van het signaal is hier 
echter veel kleiner, omdat de impedan¬ 
tie van de diode-ladder laag is. 

Td = 
1 1 

40 ■ I 40 • 0,1 mA 

r2 

250 Q 

zodat: v & - 

9 8 . va -f R2 
• V P 

39 kQ 

2 kQ # 39 kQ 
V'P ^ 0,95 

Figuur 73 
Diodeladder voor het realiseren van een 
gelijkspanningsval, met geringe wissel- 
spanningsverzwakking 

gens de E12- of E24-reeks tussen 4,7 en 
12 Volt en hoger. 
Om het spanningsverschil VPQ in de 
schakeling van figuur 71 te overbruggen 
kan men volgens figuur 74 te werk 
gaan. De zenerspanning moet ongeveer 

gelijk zijn aan VpQ ^ 5,1 V (E24-waar- 
de). Bij een stroom I = 100 \iA is R2 
gelijk aan 39 kQ, terwijl dankzij de lage 
zenerimpedantie (enkele honderden 
ohm’s) de verzwakking van het signaal 
uiterst gering is. 

Een vierde mogelijkheid om een gelijk- 

spanningskoppeling tussen de punten P 
en Q tot stand te brengen is het toe¬ 
passen van een stroombronschakeling 

(zie figuur 75). Transistor T wordt in¬ 
gesteld op een stroom van 100 \iA: 

Vanzelfsprekend is het gebruik van een 
dergelijke diodeladder een kostbare 
zaak en kan dan ook alleen worden 
toegepast in geïntegreerde schakelingen, 
waarin het aantal halfgeleiderelementen 
praktisch geen rol speelt bij de totale 
kosten. Alleen wanneer in schakelingen 
met konkrete komponenten slechts een 
of enkele dioden nodig zijn, verdient 
deze metode wel eens de voorkeur. 
Voor het overbruggen van grote span¬ 
ningen kan met voordeel gebruik wor¬ 

den gemaakt van het zenereffekt van 
een halfgeleiderdiode. 

Zenerdioden 

Wanneer men de I-V-karakteristieken 
van een diode in sperrichting beschouwt, 
dan blijkt dat bij een bepaalde sper- 
spanning plotseling een grote stroom 
gaat lopen (zie fig. 74a). Dit effekt 
noemt men het zenereffekt van een 
halfgeleiderdiode. Bij de meeste dioden 
mag men deze spanning nooit bereiken, 
daar in dat geval vaak vernieling van 
de PN-overgang plaats vindt. 
Er worden echter ook speciale dioden 

gekonstrueerd, waarbij het zenereffekt 
geen desastreuze gevolgen heeft en die 
speciaal voor het benutten van het 
zenereffekt worden gefabriceerd: de 
zenerdioden, waarbij de doorslagspan- 
ning de zenerspanning wordt genoemd. 
In het zenergebied bezit de diode even¬ 
als in het doorlaatgebied een zeer lage 
wisselstroomimpedantie (rz) die natuur¬ 
lijk afhankelijk is van de gelijkstroom. 
Deze impedantie ligt in de orde van 

enkele ohm’s voor grote stromen tot 
enkele honderden ohm’s voor kleine 

stromen (bij 100 jiA). 
Het symbool voor een zenerdiode is in 
figuur 74 gegeven (let op: de diode 
moet in sperrichting worden aangeslo¬ 
ten). De spanning waarbij het zener¬ 
effekt optreedt kan bij het fabriceren 
van de diode worden bepaald en de fa¬ 
brikant levert dan ook zenerdioden vol- 

Figuur 74 
Zenerdiode en toepassing ervan bij ge- 
lijkspanningskoppeling 

Figuur 75 
Gelijkspanningskoppeling m.b.v. een 

stroom bronschakeling 

0,7 V 

Too pA 6,8 kQ 

zodat: R\ 
_Vpq_ 

100 pA 
56 kQ 

Wanneer men de stroom door beide dio¬ 
den Dj en D2 eveneens ca. 100 pA kiest 
dan vindt men voor Rb een waarde van 

10 kQ. 
De verzwakking van het wisselspannings- 

signaal is in dit geval uiterst gering door 
de zeer hoge impedantie van de stroom¬ 
bronschakeling. Wel dient hier als voor¬ 
waarde te worden gesteld dat de in- 
gangsimpedantie van de tweede trap 
(fig. 71) hoog is t.o.v. Rj. 

Komplementaire schakelingen 

De meest elegante en tevens goedkoop¬ 
ste oplossing van het probleem gelijk¬ 
spanningskoppeling is wel de toepassing 

van komplementaire schakelingen. Een 
schakeling is komplementair t.o.v. een 
ander circuit indien de npn-transistoren 
worden vervangen door pnp-typen of 
andersom, terwijl tevens de voedings¬ 
spanning wordt omgedraaid. De funktie 
blijft dan precies dezelfde als die van 
de oorspronkelijke schakeling. 
Wanneer in figuur 71 de tweede trap 
wordt vervangen door een ekwivalente 
komplementaire schakeling, dan is het 
mogelijk om de punten P en Q na een 
kleine korrektie rechtstreeks met elkaar 
te verbinden, zoals in figuur 76 is aan¬ 
gegeven. De spanning Vp bedraagt ca. 
9 V, terwijl punt Q nu een potentiaal 

moet bezitten gelijk aan VB - 3,7 V « 
8,3 V. Om nu toch een maksimale uit- 
gangsspanning van 3 Volt te bewerk¬ 
stelligen word Vp enigszins verlaagd tot 

8,3 Volt door de basisweerstand van 

15 kQ te vervangen door 18 kQ. Vp en 
VQ zijn na deze korrektie vrijwel gelijk, 

zodat rechtstreeks koppelen mogelijk is. 
Vanzelfsprekend kan in plaats van de 
tweede ook de eerste trap komplemen- 
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tair worden uitgevoerd, waardoor een 
overeenkomstige schakeling ontstaat. 
Het toepassen van komplementaire scha¬ 
kelingen om gelijkspanningskoppeling 
tot stand te brengen is voor de meeste 
doeleinden wel het beste bruikbaar. Al¬ 
leen in sporadische gevallen is men aan¬ 
gewezen op een van de voorgaande me- 

toden. Door tevens gebruik te maken 
van de Vbe-spanningen van transistoren 
kan men met komplementaire schake¬ 
lingen zeer eenvoudige gelijkspannings- 
gekoppelde circuits realiseren. 

Opdracht 11 

In figuur 77 is het schema weergegeven 
van een komplete audioversterker, waar¬ 

in een groot aantal facetten van de be¬ 
handelde stof zijn verwerkt. Deze ver¬ 
sterker moet een onvervormd vermogen 
van maksimaal 1 Watt aan de luid¬ 
spreker (8 ohm) kunnen leveren bij een 
sinusvormig ingangssignaal van 0,25 
Volt (top-waarde). 
De ingangsimpedantie moet minimaal 
100 kQ bedragen, zodat rechtstreeks 
een pick-up met kristalelement kan 
worden aangesloten. 
De gehele schakeling lijkt tamelijk inge¬ 
wikkeld, maar hierdoor hoeft men zich 
beslist niet te laten afschrikken. Elk ge¬ 
deelte van de schakeling is volledig be¬ 

handeld. De beste metode is om eerst de 
eindtrap (T3 en T4) van de schakeling te 
dimensioneren, zodat de voedingsspan¬ 
ning bekend is. Daarna kan men de 
wisselspanning op de basis van T3 be¬ 
palen, waarbij het uitgangsvermogen 
1 Watt bedraagt. Hieruit kan men de 
gewenste totale versterking bepalen, die 
gelijk moet zijn aan de verhouding van 
de tegenkoppelweerstanden R5 en R3, 
zodat tevens de emitter gelijkspanning 
van Tj is bepaald. 
De dimensionering van de weerstanden 
levert dan geen grote problemen meer. 
De minimale stroomversterkingsfaktor 

bedraagt voor T3 en T4 (2N1613) on¬ 
geveer 30 en voor Tj en T2 ca. 100. 

Figuur 76 

Gelijkspanningskoppeling door gebruik 
te maken van komplementaire schake¬ 
lingen 

Figuur 77 
Volledige audio¬ 

versterker 
met een uit¬ 
gangsvermogen 

van 1 Watt 
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Elektronica rsr26 
opleidingen 
Dirksen 

\ lesdag wordt begonnen met een bespreking 
van kleur-generatoren. 

De cursus vangt 25 maart aan en wordt 
gehouden in: 

Amsterdam Den Haag 
Arnhem Roermond 
Breda Rotterdam 
Eindhoven 

De definitieve inschrijving vindt plaats 
na afloop van de le lesavond. 

cursusprogramma 

v_j 

CURSUS KLEURENTELEVISIE 

le t/m 11e lesavond: Kleurtheorie; 
KTV-beeldbuis; KTV-signaal; Blok- 
schema' s; Lijneindtrap en HS; 
Beeldbuis storing 1}AFFR; Pal-scha- 
kelaar; Flip-flop; Chrominantiever- 
sterkers; Demodulatoren; Bespreking 
Philips-ontvangers X 25 k 121/122; 
X 19 k140/141. 

Het is zo langzamerhand wel bekend, dat 
men des te sneller storingen in KTV-ap¬ 
paraten op kan sporen, naarmate men 
meer begrip heeft van de werking. 
Het storingzoeken door buizen verwisse¬ 
len, waarvoor weinig kennis vereist is, 
raakt immers uit de tijd. 
In moderne apparaten komen nl. nog maar 
enkele buizen voor. 
Daarom is het zaak zeker te weten welk 
onderdeel defect is, alvorens tot verwis¬ 
seling over te gaan. 
En om dat snel vast te kunnen stellen dient 
men grondig de werking van het apparaat 
te kennen en bovendien de mogelijkheden 
van de bestaande signaalgeneratoren te ken¬ 
nen. 

In de CURSUS KLEURENTELEVISIE, waar¬ 
aan tot nu toe ruim 350 TV-monteurs hebben 
deelgenomen, wordt in 3 maanden een dege¬ 
lijke op de praktijk gerichte kennis bijge¬ 
bracht. 
Ze is bedoeld voor TV-monteurs die reeds 
KTV-apparaten repareren of moeten gaan 
repareren. 
In de cursus worden bovendien veel in de 
praktijk opgetreden fouten besproken. 

geluidsbanden 

Het bijzondere van deze cursus is, dat ze 
ook gedeeltelijk thuis via geluidsbanden 
kan worden gevolgd. 
Dit is aantrekkelijk voor hen, die niet in 
staat zijn regelmatig de lesavonden te be¬ 
zoeken of die te ver van een cursusplaats 
verwijderd zijn. 
Van deze mogelijkheid hebben reeds meer 
dan 100 cursisten gebruik gemaakt en ze 
zijn zonder uitzondering enthousiast over 
dit systeem. 
Men kan nl. wanneer men tijd heeft een ge¬ 
deelte beluisteren en ondertussen de 
tekeningen en schema' s kijken. Zij die de 
cursus thuis op lesbanden volgen, nemen 
ook deel aan de demonstratie lesdag. 

bijzonderheden 

De cursus KLEURENTELEVISIE omvat 11 
mondelinge lesavonden en 1 demonstratie- 
lesdag. Naast de basisstof worden in de 
cursus de door PHILIPS uitgebrachte ap¬ 
paraten besproken. Op de demonstratie- 

Uitknippen en opzenden aan: E LE KTRONIC A-OP LE IDINGE N 
DIRKSEN, Parkstraat 25, Arnhem (tel. 085-437424 ) 

Naam. 

Adres. 

Woonplaats.Tel. 

geeft zich voorlopig op voor de CURSUS KTV 
te. 

praktische lesdag 

Bespreking kleur generator en en totale 
afregeling van de ontvanger 

cursuskosten 

4 termijnen van ƒ 48, - ( inclusief cur¬ 
susmateriaal; exclusief boeken ). 
Per bijgewoonde lesavond ƒ 3, 50 ( con¬ 
sumpties gratis ). 

Wenst uitgebreide inlichtingen over de CURSUS 
KTV op geluidsband met aansluitend demonstra- 
tie-lesdag te. 

diploma 

Na afloop wordt een examen af genomen. 
20 juni a.s. te Arnhem. 
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Er zijn bij de tans bestaande elek¬ 
tronische orgels slechts weinige die 
geen blokgolfsignaal produceren. Dit 
is inherent aan het systeem dat elek¬ 
tronisch het meest voorkomend is, 
namelijk twaalf hoofdoscillatoren, die 
elk worden gevolgd door zes of zeven 
delertrappen. Deze delertrappen zijn 
bijna altijd bi-stabiele multivibratoren, 
die de ingangsfrekwentie eksakt door 
twee delen, zodat aan de uitgang van 
deze flip-flop een toon wordt opge¬ 
wekt, welke een oktaaf lager ligt dan 
die aan de ingang. 

Voor fabrieksapparaten is dit een 
ideale konstruktievorm, omdat slechts 
twaalf tonen van een oktaaf moeten 
worden afgeregeld, terwijl daardoor 
alle andere 72 of 84 tonen automa¬ 
tisch gestemd zijn. Bovendien is de be¬ 
trouwbaarheid van flip-flop’s, die in 
digitale schakelingen miljoenen malen 
worden toegepast, zeer groot. En dan 
te bedenken dat deze flip-flops in ge¬ 
ïntegreerde vorm zo goedkoop zijn dat 
elke andere konstruktievorm de prijs 
slechts zou verdubbelen. 
Zo wordt door ITT een IC in de 
handel gebracht, type SAJ 110, dat 
bijvoorbeeld bij de fa. van DAM te 
Rotterdam en Amsterdam wordt aan¬ 
geboden voor ca. ƒ 20,—. 
In dit IC bevinden zich zeven flip¬ 
flops, dus zelfs voor een amateur al 
aantrekkelijk door de zekere werking, 
het geringe aantal soldeerpunten, de 
minder in beslag genomen ruimte en 
slechts drie gulden per flip-flop. 
Voor het opwekken van 84 tonen 
voor een orgel zijn behalve de twaalf 
hoofdoscillatoren nog maar twaalf 
IC’s nodig, die op een print niet meer 
dan 15 x 3 cm in beslag nemen. Ook 

blok- 

zaagtand 

Figuur 1 

De Colpittsoscillator, waarvan hier 

een voorbeeld (met voor elk merk of 

ontwerp kleine varianten) wordt ge¬ 

bruikt. Door oversturing worden de 

sinustoppen afgesneden. Deze hoofd- 

oscillator is stabiel en produceert 

toch een soort blokgolf 

een schakeling voor het ombouwen van elk blokgolf- 
orgel tot een zaagtandorgel 

knnvortor Figuur 2 
■ %wl I ¥ vl 1^71 Elke hoofdoscillator wordt gevolgd 

door zes of zeven delertrappen, in 

bijna alle fabrieks- en zelfbouwont- 

werpen en bi-stabiele flip-flop 
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al is dus voor orgelfabrikanten de 
flip-flop ideaal, in de praktijk biedt de 
geproduceerde blokgolf pertinente 
nadelen. Sommige instrumenten uit de 
orkestbak kunnen ideaal worden na¬ 
gebootst maar voor de meeste mist 
men de even harmonischen. Veelal 
probeert men dit op te lossen door een 
kontaktenbak te gebruiken, waardoor 
met één toets een aantal (variërend 
van drie tot elf) flip-flops tegelijk 
worden uitgelezen. Men bereikt op 
deze wijze een trapvormige golfvorm, 
waarin inderdaad de even harmoni¬ 
schen aanwezig zijn. (fig. 3). 
Hoewel dit technisch gezien een op¬ 
lossing biedt zijn er in de praktijk be¬ 
zwaren. Elke toets bedient een groot 
aantal kontakten, waarvan de bedrijfs¬ 
zekerheid op langere termijn een 
vraag is. Er bestaan relatief goedkope 
kontaktbalken voor vier of vijf ok- 
taven met 8-11 kontakten per toets. 
Wil men de bedrijfszekerheid ver¬ 
groten, dan is een elektronische 
schakelaar gewenst, maar met deze 
blokgolven is dat een bijna onbetaal¬ 
bare zaak, zeker indien dit fabrieks¬ 
matig moet worden uitgevoerd. 
Het ideaal blijft dan ook een zaagtand 
golfvorm, direkt uit de deler, zoals 
dit in het Elekturon 2 is toegepast. Er 
zijn zelfs bezitters van een blokgolf- 
orgel, dat voor één ekstra klavier met 
de elekturondelers werd omgebouwd 
in verband met de grotere klankrijk¬ 
dom. Voor hen die een blokgolforgel 
bezitten en natuurlijk niet zomaar zul¬ 
len overstappen naar een geheel nieuw 
orgel is op het ontwikkelingslab. van 
elektuur een eenvoudige blokgolf- 
zaagtand-konverter opgezet, die per 

toon twee weerstanden, twee konden- 
satoren en een transistor kost, d.w.z. 
een bedrag van ca. ƒ 1,— of minder. 
Dit blijft een kostbare oplossing ge¬ 
zien het veelvoud van 61, 73 of 85 
van dit bedrag, doch in de eerste 
plaats staat de klankrijkdom in geen 
verhouding tot dit bedrag en in de 
tweede plaats zal de aankoop van de 
onderdelen op een uitgekiende wijze 
(dump en sorteren) het bedrag kun¬ 
nen halveren. 
De werking van de schakeling is in 
principe eenvoudig (fig.4).De konden- 
sator C2 zal via de weerstand R wor¬ 
den opgeladen tot het moment, waar¬ 
op deze door een positieve puls op de 
basis van Tj, die deze transistor kort¬ 
stondig tot geleiding brengt. De kol- 
lektor komt daardoor aan massa te 
liggen (weerstand rce is dan bijna nul) 
en de kondensator wordt ontladen. De 
tijd van geleiding moet zeer kort zijn 
om direkt na het ontladen C2 weer de 
gelegenheid tot laden te geven, waar¬ 
door een horizontale lijn in de zaag¬ 
tand wordt voorkomen. 
Hetzelfde geldt voor de keuze van de 
goede RC-tijd om het afknotten van 
het bovenpunt te voorkomen (fig. 5b 
en c). Het toepassen van een vaste 
waarde voor R en voor C lijkt aan¬ 
trekkelijk, maar geeft met het stijgen 
van de frekwentie een steeds groter 
verlies aan amplitude. Hoewel dit ver¬ 
loop lineair met de frekwentie is, is 
een korrektie in een volgversterker zo 
gekompliceerd, dat dit in de praktijk 
onuitvoerbaar is. 
De enige oplossing is het toepassen 
van een verloop in de RC-tijd volgens 
de tabel die is gegeven in figuur 6. 
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Voor het verwezenlijken van deze 
schakeling is een print ontworpen 
voor twaalf konverters. 

Indien na het solderen van de onder¬ 
delen op de print de aansluitdraden 
van Cj en R3 niet worden afgeknipt 
kunnen deze tussen de verbroken uit- 
gangsaansluiting van de fiip-flop wor¬ 
den aangebracht. 

R3 is hier als weerstand van 470 kü 
opgenomen, omdat de schakeling niet 
te zwaar mag worden belast. Bij een 
te zware belasting zal in principe R2 
worden verkleind, hetgeen zoals hier¬ 
voor reeds gezegd is een afknotting 
aan de bovenzijde van de zaagtand 
tot gevolg heeft. 

Figuur 6 

Om alle bezwaren die in figuur 5 

werden genoemd te ondervangen is 

een verloop in de RC-tijd gebracht, 

zodat zelfs bij grote toleranties van 

de onderdelen een gelijkmatige am¬ 

plitude en een goede golfvorm is ver¬ 

zekerd 

Figuur 5a 

De verkregen zaagtand heeft een eks- 

ponentiële vorm (in de praktijk voor 

de klank ideaal) 

Figuur 5b 

Door een te grote C} zal de transistor 

te lang geleiden en een recht gedeelte 

aan de onderzijde veroorzaken 

Figuur 5c 

Door een te korte RC-tijd zal C2 al 

geladen zijn voordat ontlading plaats¬ 

vindt. In dat geval moet R groter of 

C kleiner zijn 

Figuur 5d 

Door een te lange RC-tijd zal C2 al 

worden ontladen als hij pas gedeelte¬ 

lijk geladen is, waardoor de ampli¬ 

tude en dus de geluidssterkte wordt 

beïnvloed 

lc oktaaf S^oktaaf 3eoktaaf 4eoktaaf 5coktaaf 6coktaaf 

Ras op elke print een serie van resp. 
22k(lx), 27k(3x). 33k(3x), 39k(3x). 47k(2x) 

54 V-54 W versterker J. R. M. Sanders 

Met de transistoren BD 130 kan een 
eindversterker met een vermogen van 
ca. 55 W worden gerealiseerd. 
De twee eindtransistoren worden door 
het komplementaire paar BC 141/ 
BC 161 gestuurd. De ruststroom door 
de eindtransistoren en de gelijkspan¬ 
ning op punt B wordt m.b.v. de 
potentiometers Pj en P2 ingesteld. Om 
een stabiele ruststroominstelling van 
de eindtransistoren te verzekeren 
wordt de stuurtrap ingesteld d.m.v. 
vier dioden (BA 103) terwijl m.b.v. 
een NTC weerstand de temperatuurs- 
invloed wordt verminderd. Deze NTC 
weerstand moet termisch worden, ge¬ 
koppeld met de eindtransistoren. Dit 
kan men doen door deze samen met 
de eindtransistoren op de koelplaat 
te monteren. De stuurtransistoren 
hoeven niet op een koelplaat worden 
geplaatst; een koelvin is al ruim vol¬ 
doende. De eindtransistoren kunnen 
op de chassisplaat worden bevestigd. 
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Inbraakbeveiliging 

Om het tegenwoordig steeds groter 
wordende aantal inbraken te kunnen 
beperken, ontstond het idee om een 
inbraakbeveiliging te ontwerpen. 
Het geheel werkt volgens het principe 
van een lichtstraal welke wordt onder¬ 
broken als er iets of iemand doorheen 
gaat. Deze onderbroken straal doet 
het alarm in werking treden en kan 
niet meer worden af geschakeld zon¬ 
der een speciale sleutel. 
Dit systeem biedt vele voordelen t.o.v. 
andere schakelingen die ook met op¬ 
tische middelen werken. 
Het heeft namelijk geen mechanische 
onderdelen die aan slijtage onderhevig 
zijn. Hierdoor is de betrouwbaarheid 

Figuur 1. Inbraakbeveiliging met een 

UJT-oscillator. 

aanzienlijk hoger. Het stroomverbruik 
in rust is bijzonder laag waardoor het 
mogelijk is om het geheel met een 
paar batterijen te voeden. 
Het geheel is geschikt voor zowel een 
kleine als een grote ruimte, waardoor 
de lichtbron echter wel moet worden 
veranderd. 
De schakeling bestaat uit drie een¬ 
heden n.1.: de triggereenheid, toon- 
generator en een audio ver sterker. 

Figuur 2. Ontwerp voor de opstelling 

van de lichtgevoelige weerstand. 

Voor de versterker kan elk type wor¬ 
den genomen en wordt daarom niet in 
dit artikel besproken. 

Werking 

Het triggercircuit bestaat uit R8, R1? 
R2 en de tyristor Ty^ De tyristor staat 
normaal in gesperde toestand; daar¬ 
door wordt er geen vermogen aan het 
alarmsysteem geleverd. 
De weerstand R8 die verlicht wordt 
door lamp L1? heeft een lage waarde, 
waardoor de spanning op de gate van 
de tyristor minimaal is en deze in ge¬ 
sperde toestand zal houden. Als de 
lichtstraal wordt onderbroken zal de 
weerstand van de lichtgevoelige weer¬ 
stand stijgen en tevens de spanning 
over de gate waardoor de tyristor zal 
geleiden. 
Omdat er een gelijkstroomvoeding 
wordt gebruikt zal de tyristor steeds 
in geleiding blijven totdat schakelaar 1 
door plug Jj wordt uitgeschakeld. 
De toongenerator bestaat uit de UJT 
T1? weerstand R3 en kondensator Q. 
Door het inschakelen van de voeding 
zal kondensator Cx opladen en Tt ont¬ 
steken waarover Q zich weer zal ont¬ 
laden. Dit laden en ontladen van Q 
zal aanhouden zolang er voeding is. 
Het hierdoor ontstaan zaagtandvor¬ 
mig signaal wordt via R4, C2, T2 (die 
als een regelbare weerstand is gescha¬ 
keld) aan C3 doorgegeven. 
Kondensator C3 is het frekwentie be¬ 
palende gedeelte van de toongenerator 
T3. Het swiepende uitgangssignaal 
wordt via transformator Tr^ naar de 
audio-versterker gevoerd. 

Konstruktie 

De lichtgevoelige weerstand moet in 
een stuk elektriciteitspijp worden ge¬ 
monteerd zoals in figuur 2 is aange- 
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Onder delenlijst geven en de lichtbron kan een goed¬ 
koop zaklantaarntje zijn met een 
lensje er voor. 
Om slechts een deur of raam te be¬ 
veiligen kan het lampje aan de ene 
kant van de deur of raam worden 
gezet en de ontvanger aan de andere 
kant, maar als er een hele ruimte 
moet worden beveiligd kan het ont¬ 
werp van figuur 3 goed dienst doen. 
Het geheel wordt gevoed met een 
9 Volt batterij en als de versterker 
geschikt is voor deze spanning kan hij 
direkt hierop worden aangesloten. 
De gevoeligheid van het alarmsysteem 
wordt ingesteld met weerstand R2. 

Figuur 3. Inbraakbeveiliging voor 

een grote ruimte. 

Rj = 12 kÜ 

R2 = potmeter 

1 MÜ 

R3 = 100 kQ 

R4 = 18 kQ 

R5 = 27 kQ 

R6 = 47 kQ 

R7 = 6,8 kQ 

R8 = L.D.R. 

Cj — 60 /uF 
C2 — 8 pF 
C3 = 0,01 fitF 
C4 = 25 /uF 

Tj = UJT 2N2160 
T2 = BC108 
T3 = UJT 2N2160 

Trj = trafo 

10 kQ/2 kQ 

Tyt — tyristor 

50 V + 1 A 

'see in the dark’ tv-kamera 

Standard Telephones and Cables, de Britse ITT, heeft 
een TV-kamera op de markt gebracht, waarmee op¬ 
namen zijn te maken bij een ekstreem laag lichtniveau. 
Het licht van de sterren is al genoeg om ’s nachts scher¬ 
pe beelden te verkrijgen. 

Daar de type GTNV-1 gedoopte, kamera reeds werkt 
bij een beeldverlichting van slechts enkele honderddui¬ 
zendste kaars (ft. candles), kunnen scenes opgenomen 
worden, die het menselijk oog niet eens in staat is te 
zien. 

De nieuwe kamerakonceptie maakt gebruik van een 
Vidicon buis gekombineerd met een ITT beeldverster¬ 
ker, welke het lichtniveau met een faktor 35000 ver¬ 
hoogt. 

De principeschakeling van de drietrapsversterker is aan¬ 
gegeven op bijgaande figuur. Men stelle zich voor dat 

links het licht van het objekt binnenkomt. Na de ge¬ 
bruikelijke fokussering wordt het beeld via een glas- 
vezeloptiek op een fotokatode gebracht en elektronisch 
versterkt. Dit procédé wordt nog twee maal herhaald, 
waarna aan de uitgangszijde van het systeem het origi¬ 
nele beeld verschijnt, echter met een 35000 zo grote 
lichtintensiteit. Aldus is het mogelijk gebleken TV-op- 
namen te maken zonder gebruik te maken van infrarood 
licht of door uitstraling van het beeld zelf, zoals 
lichaamswarmte e.d. Het is nog de vraag of men in dit 
verband van ”beeld” kan spreken, daar het ongewapend 
oog de op te nemen gebeurtenis als een volkomen dui¬ 
sternis ervaart. 

Kontrole bij nacht zal het voornaamste toepassingsge¬ 
bied van deze ITT-kamera zijn. Men denke aan ge¬ 
vangenissen, haven- en fabrieksterreinen, spoorwegem¬ 
placementen, goederenopslag, kortom al die plaatsen 
waar nachtelijke aktiviteit door onbevoegden ongewenst 
wordt geacht. 



Schakelingen met UJT’s 

F.G.Hebinck 

deel 2 

Toerenteiler 

Met een NPN-transistor en een UJT 
kan een zeer nauwkeurige toerenteller 
worden gebouwd. Figuur 1 geeft hier¬ 
van de schakeling. 
De UJT staat ingesteld op een punt 
beneden het „piekpunt” Vp, zodat de 
schakeling in rust is. Een positieve 
puls op de ingang, bereikt via een fil¬ 
ter de basis van Tj en wordt versterkt. 
Op de kollektor van ontstaat dan 

een negatieve puls, die een korstston- 
dige verlaging van de spanning op b2 
veroorzaakt. Dit heeft tot gevolg dat 
de piekpuntspanning Vp daalt tot een 
waarde die kleiner is dan de spanning 
op de emitter, zodat de UJT „ont¬ 
steekt”, en C2 wordt ontladen. 
Dit geschiedt bij elke positieve puls op 
de ingang, zodat de gemiddelde stroom 
door de meter evenredig is met het 
aantal ingangspulsen en dus evenredig 
met het toerental. De potmeter geeft 
de mogelijkheid om de voorspanning 
op de emitter in te stellen, zodat hier¬ 
mee de toerenteller kan worden ge¬ 
ijkt. 
De schakeling is lineair van 0-6000 
toeren/minuut en is ontworpen voor 
een voedingsspanning van 12 V, waar¬ 
van de min aan aarde ligt. Voor ge¬ 
bruik in 6 V systemen, kan een batte¬ 
rij van 6 V in serie met de akku uit¬ 
komst bieden. De voedingsspanning 
wordt gestabiliseerd met een 8 V 
zenerdiode, zodat de aanwijzing on¬ 
afhankelijk is van de toestand van de 
akku. 
De grootte van C2 is afhankelijk van 
het type motor en van het aantal 
cilinders. Voor een 2-taktmotor met 
4 resp. 6 cilinders is C2 resp. 0,33 
en 0,22 \iF en voor een 4-taktmotor 
met 4 en 6 cilinders wordt C2 resp. 
0,68 en 0,47 pF. 

Relais stuureenheid 

Met de schakeling van figuur 2a is 
het mogelijk een relais te sturen met 

Figuur 2a. Relais stuureenheid Figuur 2b. Instelling van de UJT 

350 



positieve pulsen met een breedte van 
slechts 100 (isek. 
Zonder een signaal op de ingang staan 
Tj en T2 dicht. De verhouding van R3 
en R4 is zodanig gekozen dat de span¬ 
ning op de emitter van de UJT kleiner 
is dan Vp. T3 trekt dus geen emitter- 
stroom, waardoor ook T4 en T5 dicht 
staan en het relais niet wordt be¬ 
krachtigd. 

Wordt nu een korte positieve puls 
met een amplitude van 12 V op in¬ 
gang 1 gezet, dan komt deze puls via 
Tj en T2 over R4 te staan. De span¬ 
ning op de emitter van T3 komt nu 

boven de Vp, waardoor T3 een emitter- 
stroom gaat trekken. 
R3 is zo gedimensioneerd, dat de emit- 
terstroom van T3 groter blijft dan de 
dalstroom Iv. De instelling van de 
UJT ligt dus rechts van het dalpunt, 
zodat deze toestand stabiel is. Een en 
ander wordt geïllustreerd in figuur 2b. 
T3 blijft dus in geleiding en de span- 
ningstoename over R5 is voldoende 
om via T4, transistor T5 geheel uit te 
sturen, zodat het relais wordt be¬ 
krachtigd. 
Moet na een bepaalde tijd het relais 
weer afvallen, dan kan op ingang 2 
een positieve puls worden gezet. Deze 
12 V puls brengt bj van T3 op een 
potentiaal die positiever is dan de 
spanning op de emitter, waardoor de 
UJT over gaat in niet geleidende toe¬ 
stand. Hierdoor verdwijnt ook de stu¬ 
ring voor T4 en T5 en het relais valt 
weer af. 
De keuze van de transistoren is niet 
kritisch; elke redelijk snelle Ge- of 
Si-transistor kan worden toegepast. 
De ingangsweerstand is voor ingang 
1 en 2 resp. 40 kOhm en 100 Ohm. 

T rapspanningsgenerator 

Een eenvoudige trapspanningsgenera- 
tor, die ook kan worden toegepast als 
frekwentiedeler, is weergegeven in 
figuur 3. 
Tj staat hierin geschakeld als stroom¬ 
bron, die telkens gedurende een puls 
op de ingang, een stroom van een 
konstante grootte in de kondensator 
stuurt. Deze wordt daardoor dus 
sprongsgewijs opgeladen. Zodra de 
piekspanning van de UJT wordt be¬ 
reikt, gaat deze emitterstroom trekken 
en ontlaadt de kondensator. Door nu 
de emitterweerstand van Tx regelbaar 

Figuur 4. Multivibrator voor grotere 

vermogens 

te maken, kan de laadstroom, en dus 
ook het aantal pulsen dat nodig is om 
T2 te doen triggeren, worden ingesteld. 
De amplitude en de breedte van de 
stuurpuls moeten wel konstant zijn, 
omdat de laadstroom van de konden¬ 
sator hiervan direkt afhankelijk is. 
Een richtwaarde voor de pulsbreedte 
is 200 a 300 fisek. 
Deze schakeling heeft de beperking, 
dat t.g.v. de toename van Ip van T2, 
de spanningssprongen* op C steeds 
kleiner worden, hierdoor moet het 
aantal stapjes dan ook niet groter wor¬ 
den gekozen dan ca. 100. De grootte 
van C is afhankelijk van de pulsbreed¬ 
te en van het gewenste aantal stappen. 

Multivibrator voor grote vermogens 

Figuur 4 geeft de schakeling van een 
multivibrator, waarmee grote ver¬ 
mogens kunnen worden geschakeld. 
De UJT wordt hierin gebruikt als 
vrijlopende relaksatie oscillator, waar¬ 
van de frekwentie kan worden inge¬ 
steld met R2. Als de voedingsspanning 
wordt ingeschakeld, staan beide tyris- 
tors dicht. Zodra nu de UJT een puls 

op de gate van de tyristors zet, gaan 
ze open en de schakeling blijft verder 
in deze toestand staan. Deze toestand 
wordt echter voorkomen door het net¬ 
werk D2, R8 en C4. 
Als T2 dicht staat, dan staat de volle 
voedingsspanning op de anode. Het 
knooppunt D2-R8-C4 staat dan op +28 
V zodat de diode D2 met 28 V gesperd 
staat. Komt er nu een triggerpuls, dan 
kan deze wel de gate van T2 bereiken 
doch door de tegenspanning op D2, 

Figuur 3. Trapspanningsgenerator 

niet de gate van T3. T2 gaat dus open 
waardoor de anodespanning van T2 
daalt tot ca. 1 V. De tegenspanning 
op D2 verdwijnt hierdoor, zodat de 
volgende triggerpuls wel op de gate 
van T3 kan komen. T3 gaat dan open 
en de spanningsval van ca. 28 V op de 
anode van T3 wordt via C3 op de 
anode van T2 gezet. 
De anodespanning van T2 wordt dus 
negatief, waardoor deze wordt dicht- 
gezet. D2 staat nu weer gesperd, zodat 
de derde triggerpuls T2 open stuurt. 
T3 gaat weer dicht omdat de span- 

v_) 
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Figuur 5. Multivibrator met een grotere duty-cycle 

Figuur 6. Bewakingssysteem voor signalen of foutmelder 

ningsval op de anode van T2 via C3 
de anode van T3 negatief maakt. 

Het tegelijkertijd sturen van T2 en 
T3 is geoorloofd, omdat de tijdkon- 
stante R6-C3 veel groter is dan de 
breedte van de triggerpuls. De anode 
van T2 blijft zodoende lang genoeg 
negatief om betrouwbaar omschake¬ 

len te garanderen. 
R7 en C2 zijn aangebracht om ge¬ 
durende het inschakelen van T2 tijde¬ 
lijk een grotere stroom in zijn anode 
te sturen. Hierdoor wordt voorkomen 
dat T2 weer dicht gaat als gevolg van 
een eventuele zelfinduktie van de voe¬ 
ding. Veelal is het noodzakelijk een 
ekstra C over de voeding te zetten of 
om R7 te verkleinen. 
Deze schakeling kan b.v. worden toe¬ 
gepast in een knipperlichtinstallatie. 
Het maks. schakelvermogen wordt be¬ 
paald door de grenswaarden van T3, 
die eventueel kan worden vervangen 
door een zwaarder type, mits de scha¬ 
keling wordt aangepast aan het ver¬ 
eiste stuursignaal voor de gate. 
De schakeling van figuur 4 heeft de 
beperking dat de duty-cycle van 50% 
niet kan worden geregeld. 
Nu kan het in een knipperlichtinstal¬ 
latie vaak wenselijk zijn om een korte 
lichtflits en een betrekkelijk lange 
pauzetijd te hebben, of omgekeerd. 
Een mogelijkheid hiertoe geeft fi¬ 
guur 5. 
T\ is weer de vrijlopende relaksatie- 
öscillator die de frekwentie van het 
systeem bepaald en die de triggerpuls 
voor T2 moet leveren. Na het inscha¬ 
kelen van de voedingsspanning gaat 
T2 open op een triggerpuls van Tx. De 
spanning over de tyristor T2 is dan ca. 
1 V, zodat de spanning op de katode 
van T2 ca. 27 V bedraagt. C2 kan nu 
via R3 en R4 worden opgeladen tot de 
Vp van T4, die hierdoor „doorslaat” 
en T3 open stuurt. 

De katodespanning stijgt dan van 0 
naar +27 V en deze sprong stuurt 
via C3 de katode van T2 positief t.o.v. 
zijn anode, zodat T2 wordt dicht gezet. 
De tijd die verloopt tussen het open 
gaan van T2 en het open gaan van T3 
is afhankelijk van R4, die dus de duty- 
cycle bepaalt. 
Het spreekt vanzelf dat voor een soe¬ 
pele regeling de tijdkonstante (Ri + 
R2). Cx altijd groter moet zijn dan 
(R3 + R4).C2. 

Foutmelder 

Figuur 7. Elektronische termostaat Een schakeling voor het bewaken van 
signalen is weergegeven in figuur 6. 
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Zolang er een signaal op de ingang 
staat, is Tl volledig uitgestuurd, hier¬ 
door is Q kortgesloten zodat deze niet 
kan worden opgeladen. Verdwijnt nu 
de ingangsspanning, dan gaat dicht 
en het laadproces van Q kan op gang 
komen. 
Op het moment dat de kondensator- 
spanning groter wordt dan de Vp van 
T2, zal deze emitterstroom gaan trek¬ 
ken. Op de gate van T3 ontstaat nu 
een positieve puls, waardoor deze 
open gaat en een alarminrichting in 
werking stelt. 
Is de onderbreking van het te be¬ 
waken signaal kleiner dan de tijd die 
nodig is om Cl op te laden tot het 
triggerpunt van T2, dan zal T\ de kon- 
densator ontladen voordat de UJT in 
werking komt. 
De gewenste vertragingstijd kan m.b.v. 
R4 worden ingesteld. Wisselspannin¬ 
gen met een halve periodetijd die klei¬ 
ner is dan de ingestelde vertragings¬ 
tijd kunnen dus eveneens worden be¬ 
waakt. In het algemeen geldt dat de 
basisstroom van Tj moet voldoen aan 
de voorwaarde: 

Vb . (1-ri) 

ib =- 
a'.(R3 + R4) 

Opheffen van het alarm kan geschie¬ 
den door het onderbreken van de 
stroom door de tyristor m.b.v. S . 

T emperatuurregelaar 

Figuur 7 geeft de schakeling van een 
termostaat die een regelnauwkeurig- 
heid heeft die beter is dan 0,1 °C. Als 
temperatuurgevoelig element dient een 
NTC-weerstand, die is opgenomen in 
een spanningsdeler. Zolang de span¬ 
ning over de NTC-weerstand groter is 
dan de Vp van de UJT Tls zal deze 
werken als relaksatie-oscillator. De 
pulsen over R5 bereiken via Dj kon- 
densator C2 en worden aldus geïnte¬ 
greerd. 
De spanning over C2 is voldoende 
groot om T2 uit te sturen, waardoor 
het relais wordt bekrachtigd. De 
stroomkring voor het verwarmings¬ 
element is nu gesloten zodat de tem¬ 
peratuur oploopt. Bij stijgende tem¬ 
peratuur daalt de spanning over de 

Figuur 9. Piekspanningsbeveiliging 
met komplementaire UJT 

Figuur 8. Positieve piekspanningsbe¬ 
veiliging 

NTC-weerstand en zodra deze span¬ 
ning kleiner wordt dan de Vp van Tj 
stopt de oscillator. T2 krijgt dan geen 
sturing meer waardoor het relais af¬ 
valt en de stroomkring van het ver¬ 
warmingselement onderbreekt. 
Di is aangebracht om te voorkomen 
dat de lading op C2 niet via R5 kan 
afvloeien. 
De gewenste temperatuur kan met R2 
worden in gesteld. 
Om de schakeling geheel onafhanke¬ 
lijk te maken van voedingsspannings- 
variaties is de voeding gestabiliseerd 
met twee zenerdioden (resp. 10 en 
15 V). 

Piekspannlngsbeveillging 

Grote spanningspieken op de ingang 
van een Op-Amp kunnen de ingangs- 
trap onherstelbaar beschadigen. De 
gebruikelijke metode voor het be¬ 
schermen van de ingang is het aan¬ 
brengen van zenerdioden of dioden 
met een voorspanning. Zenerdioden 
hebben het nadeel dat de ingangsweer- 
stand sterk wordt verkleind, terwijl 
dioden ekstra hulpspanningen ver¬ 
eisen. 

Een UJT als spanningsbeveiliging 
heeft naast een grote emitter-ingangs- 
weerstand van ca. 300 MOhm het 
voordeel dat het triggerniveau gemak¬ 
kelijk kan worden gevarieerd. Een 
voorbeeld van een dergelijke toepas¬ 
sing geeft figuur 8. Door een juiste 
keuze van de spanning op b2 kan het 
triggerniveau liggen tussen ca. 2,0 en 
24 V, dus zodra de ingangsspanning 
groter wordt dan het ingestelde trig¬ 
gerniveau, zal de UJT de ingang kort¬ 
sluiten. De weerstand van 100 Ohm 
dient voor het begrenzen van de emit¬ 
terstroom. 
Een beperking van deze schakeling is, 
dat de U JT alleen reageert op positie¬ 
ve spanningspieken. Moet de schake¬ 
ling ook worden beveiligd tegen nega¬ 
tieve piekspanningen, dan zou een 
komplementaire UJT uitkomst kun¬ 
nen bieden. De schakeling wordt dan 
zoals figuur 9 laat zien. 
De spanning op de b2 van beide 
UJT’s bedraagt +7,5 V en -7,5 V. 
Afhankelijk van de spreiding in de rj 
liggen de begrenzingsniveau’s op ca. 
+ 4 Ven-4 V. 
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het vervolg op het deel klankvormende filters 
zie februarinummer pagina 226 

Figuur 7. De snaardrum, bestaande 

uit een poortschakeling, waaraan ruis 

wordt toegevoerd en uit een gyrator- 

filter. 

Figuur 8. De pulsspanning op de uit¬ 

gang van de poortschakeling. 

Figuur 9. De pulsspanning met daar¬ 

op ruis gemoduleerd. 

Figuur 10. De simbaal. 

© 

ALLE TRANSISTOREN BC108 - BC148 «udL 

ALLE DIODEN SILTYPE 

De snaardrum 

Hier is geen sprake meer van alleen 
een uitslingering, maar van modulatie 
van ruis op een puls met grote daal- 
tijd samen met een uitslingering. De 
werking van de poortschakeling in 
figuur 7 is als volgt: Wanneer aan de 
ingang een puls wordt toegevoerd zal 
deze worden versterkt en de konden- 
sator C37 via de diode opladen. Wan¬ 
neer de kondensator is opgeladen zal 
deze zich ontladen via R31, R32, de 
be-diode van T2 en D2 en D3, omdat 
de diode Dj nu spert. De voornaamste 
voorwaarde voor de ontlading van de 
kondensator is dat de spanning over 
de kondensator hoger is dan 2,1 volt. 
In normale toestand is Tj gesperd dus 
is de basisspanning van T2 ongeveer 
gelijk aan nul volt en T2 spert dus. 
Dit heeft tot gevolg dat de ruis die 
via C38 en R32 op de basis is aange¬ 

sloten niet wordt doorgelaten. 
Wanneer de kondensator zich gaat 
ontladen zal T2 dus gaan geleiden en 
op de kollektorweerstand zal een puls¬ 
spanning verschijnen zoals die in 
figuur 8 geschetst is. Omdat de ruis¬ 
spanning ook aan de basis ligt zal dus 
ook de ruis worden doorgelaten. De 
ruis wordt dus gemoduleerd op de 
pulsvorm en er verschijnt op de uit¬ 
gang een signaal dat er uit ziet zoals 
in figuur 9 is geschetst. 
Omdat bij een snaardrum ook op een 
gespannen vel wordt geslagen, ont¬ 
staat dus ook een uitslingering zoals 
die voorkwam bij de instrumenten van 
groep A. Daarom is aan de poort¬ 
schakeling een gyratorfilter parallel 
geschakeld. In dit gyratorfilter valt 
het op dat de gyratorkondensatoren 
geen gelijke waarde hebben. Hierdoor 
wordt namelijk de Q-faktor kleiner, 
zodat de uitslingertijd korter is. Het 
volume wordt evenals bij de schake¬ 
lingen van groep A bepaald door de 
weerstand R36. De twee signalen van 
de poortschakeling en van het gyrator¬ 
filter worden aan elkaar gekoppeld. 
Hierdoor ontstaat een vreemdsoortige 
spanningspuls die het geluid van een 
snaardrum nabootst. 
Bij de snaardrum worden toon en 
timbre bepaald door de hoeveelheid 
ruis en de resonantiefrekwentie van 
het gyratorfilter. De resonantiefre¬ 
kwentie van de gyrator, die hoofd¬ 
zakelijk de toon bepaalt, wordt door 
C43 en C44 vastgelegd. C38 en C39 
filteren een bepaald aantal harmoni- 
schen uit de ruis. Deze hebben dus 
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invloed op het timbre. Met R33 en R36 
wordt het volume geregeld, R33 be¬ 
paalt namelijk de versterkingsfaktor 
van de laatste transistortrap. De leng¬ 
te van de puls welke de poortschake- 
ling opwekt is afhankelijk van de 
RC-kombinatie C37 en R31 en van C36. 
De hoeveelheid binnentredende ruis 
wordt geregeld door de potmeter in 
ruisgenerator. 
Ook hier dient de weerstand R20 voor 
een zachtere slag. 

Simbaal 

Deze schakeling (figuur 10) komt in 
grote trekken overeen met die van de 
snaardrum. Het eerste verschil wat 
opvalt is het kondensatortje C45 paral¬ 
lel aan de ingang. Dit dient om de 
kontaktklik op te heffen. Bij de ekspe- 
rimenten aan de simbaal bleek het 
geluid veel natuurlijker wanneer even¬ 
eens over D4 een kondensator werd 
geplaatst, 
De duur van de puls is ook veranderd 
door andere waarden te kiezen voor 
C46, C48 en R41. Omdat de konden¬ 
sator, via welke de ruis binnenkomt 
kleiner is geworden worden de lagere 
harmonischen meer gedempt. Dit is 
nodig voor het timbre van de klank. 
In deze schakeling wordt het uitgangs¬ 
signaal als ingangssignaal voor het 
gyratorfilter gebruikt. In wezen maakt 
dit niet veel verschil omdat de beide 
signalen ook hier op elkaar worden 
gemoduleerd. In het eenvoudig gyra¬ 
torfilter zijn de frekwentiebepalende 
delen C52 en C53. Het timbre wordt 
mede afhankelijk van C54. 

Maracas 

Bij de maracas wordt geen gebruik ge¬ 
maakt van een gyratorfilter. 
Het signaal wordt opgewekt door toe¬ 
passing van een poortschakeling (fig. 
11) zoals ook bij de andere instrumen¬ 
ten van groep B. 
De elementen, die de pulsduur be¬ 
palen hebben nu weer andere waarden 
en aan de ingang bevindt zich ook 
weer een kondensator, die de schakel- 
klik opheft. Bij de maracas wordt het 
timbre bepaald door de kondensato- 
ren C58 en C59. 
R53 en R54 bepalen de uitgangsspan- 
ning. Het signaal bestaat dus alleen 
maar uit een puls met daarop een 
hoeveelheid ruis gemoduleerd. 

In figuur 12 is de voorversterker ge¬ 

tekend, waarop de uitgangssignalen 
worden aangesloten. Groep A wordt 
direct op de ingang aangesloten groep 
B via een weerstand, omdat de signa¬ 
len verzwakt moeten worden. Door de 
verschillende versterkingsfaktoren ver¬ 
krijgt men de onderling gewenste 
volumes. Groep B moet via een aparte 
kondensator op de voorversterker 
worden aangesloten, omdat anders de 
kans bestaat dat door een van de 
gyratoren gelijkstroom gaat lopen en 
dit is absoluut niet toegestaan. Het 
uitgangssignaal van de voorversterker 
wordt toegevoerd aan een normale 
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- Puisspanning voor 
printed-circuit 

* schijven 

Figuur 12. De voorversterker waar¬ 
op de instrumenten van groep A en 
groep B worden aangesloten. 

eindversterker. In figuur 13 is ge¬ 
tekend hoe de voeding kan worden 
uitgevoerd indien batterijen worden 
gebruikt. 

Het verdient aanbeveling om de voe¬ 
dingsspanningen van de filters en die 
van de motor van de printed circuit- 
schijven geheel onafhankelijk van 
elkaar uit te voeren, daar anders via 
de aardleiding hardnekkige storingen 
kunnen binnentreden». 
Daar het motortje ook nog geringe 
storing uitstraalt, is het eveneens aan¬ 
bevelenswaardig, om de motor met 
de printed-circuitschijven in een af¬ 
geschermde kast te plaatsen en de 
elektronische schakeling in een ander 
af geschermd kastje te plaatsen, dat op 
enige afstand van het andere staat. 
Alle verbindingen tussen de circuits 
moeten met afgeschermd snoer wor- 

Figuur 13. De schakelingen van de 
voedingsspanningen. 
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16 ingangen van muziekinstrumenten 
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24 uitqangen van printed-circuitschijven 
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den gemaakt. Men dient er tevens 
goed op te letten, dat alle aardleidin- 
gen in één punt samenkomen. 
Het blokschema van het geheel is 
weergegeven in figuur 14. De ingan¬ 
gen van de filters en poorten worden 
naar een matriks gebracht waaraan 

ook de uitgangen van de printed- 
circuitschijven liggen. Door nu de 
verschillende instrumenten via deze 
matriks aan de verschillende puls- 
reeksen te koppelen kunnen verschil¬ 
lende ritmes worden samengesteld. 

Literatuur 

Gy rat oren 
Elektuur april-mei 1969 

Rhythm Ace 
Elektuur december 1969 

Elektrom 
Elektuur januari 1970 

februari 1970 

Figuur 14. Het blokschema van de 
gehele elektronische schakeling. 

r 

-0+24V 

temperatuurgevoelige versterker 

J. R. M. Sanders. 

2N2188 

De brug van Wheatstone bestaat uit de weerstanden 
t/m R5. Afhankelijk van de instelling van R3 wordt even 
aangenomen dat het spanningsverschil tussen A en B 
gelijk is aan 0 Volt bij n °C. Bij temperaturen kleiner 
dan n°C, wordt punt A negatief en punt B positief, 
terwijl bij temperaturen groter dan n°C punt A po¬ 

sitief en punt B negatief wordt. 

<r-24v 

-0+24V 

V. 
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INDUS 
TRIE 

INSTRUMENTEN 

De Servogor als X-Y-schrijver 

Sinds de introduktie nu alweer 
ettelijke jaren geleden, is de 
Servogor potentiometerschrij- 
ver steeds een groot sukses ge¬ 
bleven. Was er eerst alleen 
maar een éénkanaalsuitvoering, 
al spoedig werden daar een 
logaritmische schrijver, een 
type met integrator en een 
tweekanaalsuitvoering aan toe¬ 
gevoegd. Op basis van de er¬ 
varingen die met deze schrij¬ 
vers werden opgedaan, is 
Goerz nu nog een stap verder 
gegaan met de introduktie van 
een Servogor X-Y schrijver. 
Het is een geslaagde kombi- 
natie geworden van een grote 
nauwkeurigheid: 0,2 %, een 
grote gevoeligheid: 20 pV/cm 
en een groot formaat: A3. Een 
gekalibreerde nulpuntsonder-' 
drukking, een ingebouwde tijd- 

basis voor de X-as, elektro¬ 
statische papiervasthouding en 
automatische penlift zijn een 
paar punten die het werken met 
de schrijver vergemakkelijken. 
De Servogor X-Y schrijver 
werd ontwikkeld voor gebruik 
in laboratoria, voor research 
en ontwikkeling, voor zeer 
nauwkeurige registratie van 
X-Y en Y-T functies. De ge¬ 
voeligheid is 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 
1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 
500 mV/cm met een kontinu- 
regeling tussen de stappen. De 
schrijfsnelheid bedraagt ca. 
40 cm/sec. De nauwkeurig¬ 
heid is ± 0,2 %, echter niet 
kleiner dan ±10 pV, de aan- 
spreekgevoeligheid: ± 0,1 %, 
echter niet beter dan ± 5 pV. 
Inlichtingen: C. N. Rood n.v., 
Rijswijk. 
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Twee-weg kardiöide 
mikrofoon 

Philips heeft een nieuwe twee¬ 
weg kardioïde mikrofoon 
LBB9050 geïntroduceerd, 
waarbij men gebruik gemaakt 
heeft van een volledig nieuw 
akoestisch ontwerp. Twee 
elektrodynamische elementen, 
een voor de hoge en een voor 
de lage tonen, zijn aangesloten 
op een scheidingsfilter, dat 
de twee uitgangsspanningen 
zodanig integreert, dat een 
vlakke frekwentiekarakteristiek 
over het gehele spektrum ont¬ 
staat van 25-19000 Hz. 
De speciale kardioïde karak¬ 
teristiek van de mikrofoon 
geeft een verminderde gevoe¬ 
ligheid aan de achterzijde van 
minstens 20 dB t.o.v. de voor¬ 
zijde over een uitgestrekt 
frekwentiegebied. Bovendien 
wordt een natuurgetrouwe, 
objektieve opname verkregen 
zonder storing van geluid dat 
buiten de as van de mikro¬ 
foon invalt. 
Inlichtingen: Philips Nederland 
N.V., Eindhoven. 

Eenvoudige, universele RLC 
meetbrug, type B500 

De Engelse Wayne Kerr 
fabriek, specialist op het ge¬ 
bied van meetbruggen, intro¬ 
duceert een nieuwe meetbrug, 
t.w. de B500, een eenvoudige 
RLC-brug met een ekstreem 
bereik door toepassing van 
ratiotransformatoren. 
De bereiken zijn verdeeld in 
10 gebieden. Deze bereiken 
zijn van 1 pH-10 kH, 1 pF- 
16 pF, 10 mQ-160 MQ. 
De brug heeft een logarit¬ 
mische nul-indikator; de nul- 
instelling geschiedt op simpele 
wijze op een schaal die sterke 
analogie vertoont met de ver¬ 
trouwde rekenliniaal. 
Inlichtingen: C. N. Rood n.v., 
Rijswijk. 

INDUS 
TRIE 

KOMPONENTEN 

Golf versterkers 

Een uitgangsvermogen van 
10 W binnen de 3 dB en een 
versterkingsfaktor van 26 dB 
minimaal in het frekwentie¬ 
gebied van 2 tot 4 GHz is nu 
mogelijk met de nieuwe M.O.’s 
lopende golfversterker. Deze 
versterker wordt gegarandeerd 
voor meer dan 7500 bedrijfs- 
uren. 
De buis wordt kompleet ge¬ 
leverd in een magnetische af¬ 
scherming. Een middenfre- 
kwent-koppeling is mogelijk 
met een konnektor type N 500. 
M.O. Valve Co Ltd, Brook 
Green Works, London, W 6. 

Geïntegreerde 
spanningsregelaar 

De CA 3055 van R.C.A. is 
een monolitische geïntegreerde 
schakeling die speciaal ont¬ 
worpen is voor toepassing als 
spanningsregelaar. Zonder ge¬ 
bruik te maken van eksterne 
transistoren kan de schakeling 
reeds een uitgangsstroom van 
100 mA leveren. 
De uitgangsspanning kan wor¬ 
den ingesteld tussen 1,8 V en 
34 V. 
De ingangsspanning moet min¬ 
stens 6 Volt meer bedragen 
dan de gewenste uitgangsspan¬ 
ning. In kombinatie met ver- 
mogenstransistoren is het 
mogelijk om zeer grote stromen 
te leveren aan de uitgang. De 
uitgangsspanning kan binnen 
0,025 % stabiel worden ge¬ 
regeld. 
Het IC is ondergebracht in 
een TO-5 behuizing en is voor¬ 
zien van een kortsluitbeveili- 
ging voor zowel de ingang als 
de uitgang. 
Inlichtingen: Inelco N.V., 
Weerdestein 205, Amsterdam-Z 

Nieuwe polystyrene folie kon- 
densatoren, type KS 17 

De ITT groep van Europa 
heeft een nieuw type konden- 
sator ontwikkeld van zeer 
klein formaat door de aan- 
sluitdraden met de voor- en 
achterkant van de rechthoeki¬ 
ge kondensa toren te verbinden. 
Door het rechthoekige for¬ 
maat zijn ze bijzonder ge¬ 
schikt voor printmontage. De 
totale lengte is voor elke 
waarde maksimaal 12,5 mm. 
De KS 17 kondensatoren zijn 
te verkrijgen in de waarden 
van 350 tot 24000 pF bij een 
nominale gelijkspanning van 
63 tot 160 V. De kapaciteiten 
zijn onderverdeeld volgens de 
E 192 reeks en zijn in de han¬ 
del met toleranties van ± 
1 %, ± 2,5 % of ±5%. 
Inlichtingen: ITT Standard, 
Henri te Hallsingel 66, Rijs¬ 
wijk (Z.H.). 

Plastic diode 

International Rectifier brengt 
sinds kort een diode op de 
markt voor groot vermogen in 
een plastic behuizing. De 
nieuwe serie van groot ver¬ 
mogen gelijkrichters zijn spe¬ 
ciaal ontworpen voor een zo 
groot mogelijk toepassingsge¬ 
bied; daarom zijn de aanslui¬ 
tingen zowel voor de konven- 
tionele montage als voor print¬ 
montage geschikt. 
De nieuwe dioden, zijn ge¬ 
schikt voor een stroom van 
20 Amp. in een spanningsge- 
bied van 75-750 V. 
Inlichtingen: International Rec¬ 
tifier, Hurst Green, Oxted, 
Surrey, Engeland. 
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7400 serie 

TTL circuits 
SPRAGUE 

THE MARK OF RELIABILITY 

AND OR NAND NOR 

SPRAGUE TTL: • alle basisfuncties 

• lage prijs 

• complete serie circuits 

• levering uit voorraad Amsterdam 

US7400A Quad 2-input NAND gate 
US7401A Quad 2-input NAND gate-O.C.O. 
US7402A Quad 2-input NOR gate 
US7403A Quad 2-input NAND gate-O.C.O. 
US7404A Hex inverter 

US7405A Hex inverter-O.C.O. 
US7408A Quad 2-input AND gate 
US7409A Quad 2-input AND gate-O.C.O. 
US7410A Triple 3-input NAND gate 
US7411A Triple 3-input AND gate 

US7418A Triple 3-input OR gate 
US7420A Dual 4-input NAND gate 
US7430A Single 8-input NAND gate 
US7432A Quad 2-input OR gate 
US7440A Dual 4-input NAND buffer gate 

US7441A BCD-to-decimal decoder/driver 
US7450A Dual 2-w,, 2-input AND-OR-INV. gate 
US7451A Dual 2-w., 2-input AND-OR-INV. gate 
US7453A 4-wide, 2-input AND-OR-INVERT gate 
US7454A 4-wide, 2-input AND-OR-INVERT gate 

US7459A Dual 2-w , 2-3-input AND-OR-INV. 
US7460A Dual 4-input expander 
US7470A D-C clocked J-K flip-flop 
US7472A Master-slave J-K flip-flop 
US7473A Dual J-K master slave flip-flop 

US7474A Dual D-type edge-triggered flip-flop 
US7475A Quad bistable latch 
US7476A Dual J-K master-slave flip-flop 

with preset and clear 

US7480A Gated full adder 
US7482A 2-bit binary full adder 

US7483A 4-bit binary full adder 
US7490A Decade counter 
US7491A 8-bit shift register 
US7492A Divide-by-twelve counter 
US7493A 4-bit binary counter 

US74107A Dual J-K master slave flip-flop 

Sprague -ook voor Digitaal/Analoogconverters 

Vraag documentatie en prijsinformatie 

1- 
INTERNATIONAL ELECTRONICS GOMPANY 

AMSTERDAM Weerdestein 205Tel. 441666 • BRUSSEL Gasthuisstr. 20-24 Tel. 02./13.0S.08 



printservice 

elektuur 

Knipperlicht m-13 ƒ2,- 

Bfrs 

30 
Mikrofoonversterker m-14 ƒ 2,25 34 
Signaalgever-volger m-16 ƒ 1» 75 26 
Hotelschakelaar 62-343 ƒ 2,25 34 
R.S.oscillator 60kHz-2MHz 67-920 ƒ2,- 30 
t. d. kortegolfontvanger 68-1036 ƒ2,- 30 
HF-versterker met de 703 69-619 ƒ 1,75 26 

li’s versterker 
Korrektieversterker (ker) 71-122 ƒ 1,75 26 
Regel ver sterker 71-123 ƒ 2,50 38 
E indver sterker 71-124 ƒ 2,50 38 
Korrektieversterker (md) 71-126 ƒ 2,50 38 
Korrektieversterker (mikr) 71-127 ƒ 2,50 38 

Ruitenwisserregelaar 72-224 ƒ 2,50 38 
KTV-streep-stip-generator 73-326 ƒ 4,25 64 
IC-tester voor BiPak IC s 73-329 ƒ3,- 45 
Mini-op-amp 74-422 ƒ 1,75 26 

«sturing 
Ontvanger modelbesturing 74-445 ƒ 8,- 120 
Servoversterker 74-446 ƒ4,- 60 

Gyrator 75-528 ƒ 2,25 34 
Stereoversterker voor 

hoofdtelefoon 78-1031 ƒ 2,- 30 

ersterker 
Edwinversterker 82-126 ƒ 3,50 53 
Korrektieversterker 82-127 ƒ2,- 30 
E dwinver sterker 
voor fn tientje 84-335 ƒ 2,50 38 

Elekturon-2 elektronisch orgel 
Komplete set 
prints voor het 
elektronisch orgel 
lxHO 
3xD024 
3xES13 
6xES24 
lxTK13 
2xTK24 
lxKP13 
3xKP24 

ƒ8,- 120 
ƒ 39,- 585 
ƒ 10,50 158 
ƒ 42,- 

ƒ 7,- 
ƒ 25,- 
ƒ 3,50 

630 
105 
375 
53 
360 

Elke bouwer van het elektronisch 
orgel raden wij aan te starten 
met de proefprint om bekend te 
raken met het systeem en de 
schakeling van het Elekturon-2. 
Proefprintpakket bestaande uit 
lxPP7, lxTK7 en lxES7 kost 
ƒ11,50 Bfrs 173 

ƒ 159,- 2385 

bestelling 
Elektuur-printjes kunnen uitsluitend worden besteld 
door storting van het bedrag op gironummer 1241100 
t.n.v. Elektuur, Ge leen ( voor België op PCR 177026) 
met bijvermelding PS en het kodenummer. 
ALLE PRIJZEN ZIJN INKLUSIEF 12% BTW 

speciale aanbieding zie januarinummer 

Upl BOEKEN 
Elektrische meetinstrumenten 
en meetschakelingen 

Achtste herdruk 

Door Ir. A. D. Mesritz en Ir. 
J. A. Huysen 

Getracht is deze herdruk zo¬ 
veel mogelijk in overeenstem¬ 
ming te brengen met de tans 
geldende opvattingen. 
Daartoe zijn alle verouderde 
instrumenten en schakelingen 
vervallen. Het hoofdstuk Brug- 
schakelingen is geheel herzien. 
Er is een groot aantal nieuwe 
uitvoeringen van instrumen¬ 
ten, waarbij voor elektro¬ 
nische instrumenten meer 
plaats is ingeruimd. Hierbij is 
er waarschijnlijk van uit ge¬ 
gaan dat de teorie en eigen¬ 
schappen van elektronische 
schakelingen bekend is. Aan¬ 
gezien het boek hoofdzakelijk 
edukatief gericht is, is het bij¬ 
zonder nuttig voor de zelf¬ 
werkzaamheid van de leerling. 
313 blz. voor de prijs van 
ƒ 25,75. 
Uitgave H. Stam, Culemborg. 

Vademecum 

Deze uitgave van Electra 
geeft een uitgebreide doku- 
mentatie over de materialen 
en instrumenten die deze fir¬ 
ma levert. Voor de monteur 
op het gebied van sterkstroom 
en machines is het een ge¬ 
makkelijke leidraad om te 
raadplegen maar niet uitge¬ 
breid genoeg om een bron van 
informatie te zijn. Er staat 
jammer genoeg te veel ge¬ 
schiedenis in van de firma 
waardoor de naam vademe¬ 
cum niet geheel op zijn plaats 
is. 
Het boekje omvat 175 blz., 
formaat A6 en kost ƒ 10,—. 
Uitgave: Electra-WM Brandt, 
Leiden. 

Tabellenboek voor het be¬ 
roepsonderwijs 

Door A. C. Bruinshoofd 

Deze uitgave van uitgeverij 
H. Stam nv in samenwerking 
met de stichting „Bemetel” 
geeft een overzicht van tabel¬ 
len en formules uit de wis¬ 
kunde, mechanica, natuurkun¬ 
de, scheikunde en elektriciteit. 
In deze tabellen staan veel 

voorkomende onderwerpen die 
nauwkeurig zijn berekend. 
Om de tabellen en formules 
goed te kunnen hanteren zijn 
hiervoor in de inleiding een 
aantal voorbeelden uitgewerkt. 
Het boekje bevat 84 pagina’s, 
prijs ƒ 4,—. 
Uitgeverij: H. Stam nv, In¬ 
dustrieweg 1, Culemborg. 

□DDPCD 
Fiarex 70 

In het RAI-gebouw in Amster¬ 
dam wordt van maandag 12 
tot en met vrijdag 16 oktober 
de vakekspositie voor elektro- 
nika, FIAREX 70, gehouden. 
Het is de vierde keer dat de 
tweejaarlijkse FIAREX - ten¬ 
toonstelling plaats vindt. 
De FIAREX 70 geeft een vol¬ 
ledig representatief overzicht 
van alle recente ontwikkelin¬ 
gen op het gebied van de elek- 
tronika, de professionele elek- 
tro-akoestische apparatuur en 
de apparatuur voor centrale 
antenne-installaties. 
De tentoonstelling wordt in 
samenwerking met de RAI 
Gebouw N.V. georganiseerd 
door de Stichting Firato. Tij¬ 
dens de tentoonstelling zullen 
in het Internationaal Congres¬ 
centrum RAI symposia en 
lezingen op het gebied van de 
elektronika worden gehouden. 
Inlichtingen: Sekretariaat FIA¬ 
REX, Minervalaan 82, Am¬ 
sterdam. 

Grote serie nieuwe normen op 
internationale grondslag 

Het Nederlands Normalisatie- 
instituut heeft 36 nieuwe elek¬ 
trotechnische normen gepubli¬ 
ceerd in het kader van de in¬ 
ternationale aanpassing van 
het Nederlandse normenpak¬ 
ket. Het betreft hier in feite 
weer, zoals reeds eerder is ge¬ 
beurd, de geldigverklaring 
voor Nederland van een aan¬ 
tal IEC-publikaties of delen 
daarvan. 
De bestellers van deze nieuwe 
NEN-normen ontvangen (een) 
Nederlandstalig(e) voorblad(en) 
alsmede de desbetreffende 
IEC-publikatie(s) samen tegen 
de daarvoor geldende prijzen. 
Bestellingen op deze normen 
kan men richten aan het Ne¬ 
derlands Normalisatie - insti¬ 
tuut, Polakweg 5 te Rijswijk 
(Z.H.). 
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Afdek druktoetsplaatje ƒ 2,50 
Reserve druktoets- 
schakelaar ƒ 2, 50 
Verhuistrafo 0-110- 
220 Volt 100 VA ƒ 12, 50 

Stereoloopwerk als bouwset 
waarvan u 3 printjes moet 
monteren; kompleet met hand 
boek ƒ 200,- 

Zie voor een KOMPLETE BESCHRIJVING ELEKTUUR pagina 631 juni 1969 

81“ sporen STEREO toonbandloopwerk 
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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 O; collector motor. 220 volt. 
50 Watt. + 10.000 toeren. 
as dikte 5 mm. lang 15 mm ƒ 5, 95 

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

ƒ 7,50 

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

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

model Z. 

Luidsprekergaas 
IJzer beige gemoffeld ƒ i}- 
afm. 9x23 cm 

model W. drukschakelaar-2xmaak 
ƒ 1,5 

BLAUWPUNKT Afbuigunit 110 graden 
type 2021 / 09Z ƒ13,50 

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

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

IBM-computerplaatjes met di¬ 
verse Tor-Dioden - H’s en C's, 
per stuk.f o,75 
per 10 stuks è.f 5,— 
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Transformatoren 

220 V; sec. 0 - 30 - 35 - 40 V, 
2 A.f 18,25 
Idem sec. 0 - 12 - 24 V, 1 A . f 10,45 
220 / 0 - 6 - 8 - 12 - 14 - 16 - 18 
24 V, 2 A.f 13,75 
220 / 0 - 250 - 300 V, 100 mA, 
6,3 V, 3 A.f 13,75 
220 / 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 
24 V, 1,5 A.f 12,65 

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 - IX 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 

■P c 6j 

K «ii ; !§§ 

lil 
p £2$ 1.SÖ, iiiPP 

Kontakt spuitbussen 
160 cc inhoud 

no. 60 f6,— no. 100 f 3,— 

no. 61 

no. 70 

f5,— 

f4,50 

no. WL 
Fluid 101 
no. 60 

f 3,90 
f6,— 

no. 72 f7,50 75 cc f 3,— 
no. 75 f3,90 no. 61 

no. 80 f3,— 75 cc f2,70 

SPECIALE AANBIEDING 
Autoradio met luidspreker voor 
12 Volt accu, - aan massa midden- 
en lange golf. 
SENSATIONELE prijs.. . . ƒ 59, 50 

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

f 79,- 

N.B. Tussentijdse prijswijzigin¬ 

gen en uitverkocht zijn abso¬ 

luut voorbehouden. 

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 uLi 914, te gebruiken 
voor beide meters.f 9,50 

Lichtgewicht 140 g 

hoofd-oortelefoon, type 

HS30, 100 ü.f 3,95 

Radio Service Twenthe PRIMEUR 

STE RE O-SCHUIFPOTE NTIO ME TE RS 
met knop in de volgende waarden: 
lineair: 10k, 50k, I00k, 250k, 500k, 

1 MQ. 
logaritmisch: I00k, 250k, 500k, 1 MS2 
PRIJS : slechts.ƒ 4, 75 

MONO-SCHUIFPOTE NTIO METERS 
In dezelfde waarden. 
PRIJS : slechts.ƒ 3, 75 

Postorders beneden f 10,- kunnen In 
verband met de gestegen kosten 
NIET worden uitgevoerd. Alle zen¬ 
dingen worden uitsluitend verzonden 
onder rembours of bQ vooruitbeta¬ 
ling per giro. 

ONZE ZAAK IS MAANDAG 

DE GEHELE DAG GESLOTEN 

Schaub Lorenz touring-box, radiokastje met ingebouwde luidsprekers, 

5 £2, 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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TIP 31 ƒ6,- CA 3046 ƒ 7,65 
TIP 32 ƒ 7,60 BC 177 ƒ1,90 

2N696 
2N706 
2N708 
2N918 

f 1,50 
f 1,70 
f 1,60 
f 3,50 

Silicium- 
halfgeleiders 
2N1613 
2N1711 
2N2102 
2N2926-or 
2N2926-gr 
2N3053 
2N3054 
2N3055 
2N3702 
2N3704 
2N3707 
2N3866 
2N3903 
2N3904 
2N3905 
2N3906 
2N4124 
2N4126 
2N4284 
2N4286 
2N4288 
2N4292 
2N4347 
2N4870 
2N5034 
2N5036 
MD701I 
MJE340 
MJE370 
MJE371 
MJE520 
MJE521 
MPS3394 
MP500 
MPS3707 
MPS6517 
MPS6531 
MPS6534 
40233 
40310 
40314 
40316 
40317 
40319 
40360 
40361 
40362 

f 1, 
f 2, 
f 4, 
f 1, 

,80 

^90 
,50 
,50 

90 
,50 
,85 
,60 

f 15, 
f 3, 

2,80 
3,30 

2N3638 
2N4360 
2N5163 

40363 
40364 
40406 
40407 
40408 
40409 
40410 
40411 

f 1,90 
f 3,65 
f 3,— 

11,25 
21,45 
6,70 
4,— 
5,30 
5,60 
8,— 

22,80 

Thyristoren 
2N4441 f 
2N4442 f 
2N4443 f 
2N4444 f 
MCR2305/06 

f 
TCR76 f 

6,75 
8,10 

13,— 
26,50 

16,75 
12.— 

f 3,10 Uni-Junction 
f 3 — transistoren 
f 3,— 2N2160 f 7,50 
f 1,95 2N2646 f 5,40 
f 1,95 2N4870 f 4,80 
f 1,95 Ti843 f 4,35 
f 1.95 
f 14.25 Veldeffect- 

f 3,50 transistoren 

f 6,35 2N3819 f 3,75 

f 6.90 2N3820 f 9 — 

f 11 50 2N4360 f 4,50 

f 6,— MPF102 f 3,30 

f 9.15 MPF103 f 3,75 

f 12.75 MPF104 f 3,75 

f 6.60 MPF105 f 3,75 

f 11.— 3N128 f 7,20 

f 1.80 3N140 f 7,80 

f 36,— Ti834 f 4,60 

f 1,90 Triac's 
f 2,50 40527 f 11,40 
f 3,30 40430 f 16,— 
f 3,60 40432 f 18,50 
f 2,85 MAC2-6 f 32,40 
f 4,80 GBS466e 
f 3,80 400 V 6 A f 12.— 
f 4,80 
f 3,80 Silicium planar tran 
f 6,45 sistor assortiment 
f 4,20 NPN 30 stuks voor 
f 4,65 slechts f 5,95 
f 6,60 

Triggerdiode 

y iM\l v ER900 f 2,45 
ST2 f 3,95 

Teller met vier cijfers met 
nulstelling.f 4,95 

Nieuwe typen silicium transistoren: 

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

P346A f 1,65 C426 f 2,25 
V405A f 1,65 C450 f 1,50 
C424 f 1,50 C444 f 3,— 
V435a f 1,50 V410a t 2,25 
C425 f 1,60 C407 t 1,65 
C400 f 2,55 

Dioden: 

EA403 f 0,45 EC402 t 1,15 

EB383 f 0,85 EC401 t 1,45 

Dubbele transistoren: 

2C415 f 6,55 2V435 f 10,15 

Geïntegreerde schakelingen: 

UBA990028X.f 4,— 

UBA991428X.f 4,— 

UBA992328X 7,30 

Transistoren 2AD139 f 8,50 
ACH 7 f 2,20 AD149 f 4,— 
AC122 f 1,60 2AD149 t 8,— 
AC124 t 2,40 AD161 f 
AC131 f 1,50 AD 162 f 2,75 
AC175 f 2,20 2AD162 f 
AF106 f 3,25 AD161/162 f 
AF109 f 2,95 AF106 f 3,25 
AF121 f 2,50 AF114 f 2,80 
BFY56 f 3,50 AF115 f 2,60 
BFY64 t 2,25 AF117 f 2,25 
BFY72 t 2,25 AF118 f 3,35 
BFX40 f 6,50 AF121 f 2,50 
BFX41 f 6,— AF124 f 2,10 
BSX39 f 2,40 AF125 f 2,10 
BSY51 f 2,60 AF126 f 1,95 
BSY52 f 2,60 AF127 t 1,80 
BSY55 f 3,50 AF139 f 2,95 
BSY56 f 5,75 AF178 f 4»— 
BSY78 f 2,85 AF179 f 3,90 
BSY88 f 4,20 AF180 f 5,— 
AC107 f 3,90 AF185 f 3,75 
AC125 f 1,50 AF186 f 2,95 
AC126 f 1,60 AF239 f 2,95 
AC127 f 1,75 AU103 f 14.— 
AC127/128 f 3,55 AU104 f 19,50 
AC127/132 f 3,40 BC107 f 1,50 
AC128 f 1,80 BC108 f 1,50 
2AC128 f 3,60 BC109 f 1,50 

per paar BC112 f 2,85 
2AC128/01 f 4,— BC147 f 1,50 

per paar BC148 f 1,50 
AC132 f 1,65 BC149 f 1,50 
AC172 f 1,75 BC177 f 1,90 
AC187 f 1,75 BC178 f 1,70 
AC187/01 f 1,95 BC179 f 1,80 
AC187/188 f 3,40 BC192 f 1,50 
AC188 f 1,65 BD115 f 4,80 
2AC188 f 3,30 BD124 f 5,80 
AC188/01 f 1,85 BF115 f 3,75 
ADI 39 f 4,25 BF167 f 2,50 

N.B. Tussentijdse prijswijzigin¬ 
gen en uitverkocht zijn abso¬ 

luut voorbehouden. 

BF173 f 2,50 ASZ17 f 5,— 
BF177 t 3,— BSY72 f 2,50 
BF121 t 2,50 BSY73 f 2,50 
BF123 t 2,50 BSY74 f 2,50 
BF125 t 2,50 BSY75 f 2,50 
BF127 t 2,50 BSY76 f 2,50 
BF178 t 3,50 BSY17 f 0,50 
BF179 f 4.— BSY18 f 0,50 
BF180 f 4,— BSY61 f 0,50 
BF181 f 4,— BC170 f 0,50 
BF182 f 4.— BC132 f 1,35 
BF183 f 4.— BFY39/2 f 2,50 
BF184 f 2,15 OC44 f 1,50 
BF185 f 2,40 OC45 f 1,50 
BF186 f 3,75 OC57 f 4.— 
BF194 f 1,90 OC58 f 4,— 
BF195 f 2,— OC59 f 4,25 
BF196 f 2,20 OC60 f 4,25 
BF197 f 2,40 OC71 f 1.75 
BF200 f 3,50 OC72 f 1,20 
AC151 f 1,20 20C72 f 2,40 
AC152 f 1,40 OC74 f 1,20 
AC153 f 1,20 20C74 t 2,40 
AC176 f 2.— OC79 t 1,20 
ACY23 f 1,20 BD121 t 6,— 
ADI 30 f 3,25 AD 167 f 1,95 
AD131 f 3,75 AD166 f 1,95 
ADI 33 f 4,75 ADI 36 f 2,75 
AD150 f 3,50 TF78/30 f 1,50 
ADI 52 f 1,90 TF80/30 f 4,75 
AD155 f 1,90 TF80/60 f 5,75 

Transistoren 

2N5219 - 2N5220 - 2N5221 - 
2N5222 - 2N5223 - 2N5224 - 
2N5225 - 2N5226 - 2N5227 - 
2N5228, per stuk f 1,50 
2N2915 dubbel transistor, per 
stuk . f 46,— 
2N4918 f 10,75 
2N4921 f 8,75 
2N5062 f 4,50 
2N4036 f 6,60 
MPS3394 . f 1,85 
BC157 f 1,40 
BC158 f 1,40 
BC159 f 1,40 

Geïntegreerde schakelingen 

CA3012 f 10,50 PA237 f12,75 
CA3014 f 14,25 TA263 f 6,75 
CA3018 f 12,65 TA293 f 6,75 
CA3020 f 14,50 TA310 f 7.25 
CA3028 f 12,10 TA320 f 4,35 
PA230 f 7,25 juL.914 f 3,75 
CA 3052 ƒ 15,20 

Telefunken transistor- 
assortinjent: 
10 HF-transistoren 
AF101-105, OC612. 
10 LF-transistoren 
OC602-603-604. 
10 eindtransistoren 
OC604 - AC106. 

Totaal 30 stuks voor 
slechts.f 3,90 
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STEREOSENSATIE 

zie pagina 309 
in dit nummer 

m * 

STEREOSENSATEE 

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-NE ON lamp 220 V in rood geel of wit ƒ 1, 50 
K-Neonlamp in schakelaar gebouwd. Rood ƒ 5,70 

Philips Transistor VHF-kanaalkiezer AT 7652 
ƒ 24,75 

1; Ker-druktoetsschak.-4 toets- per toets 4 x wis¬ 
sel ƒ 8, 50 

2; druktoetsschak.- 4 toets- 1x2 wis- 3x3 wis 
ƒ 2,25 

3; druktoetsschak. - 5 toets- 2x7 wis- 2x4 wis 
lxl wis ƒ 2,95 

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

per stuk ƒ 3 
K-Ontsteekspoel ƒ 3 

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

idem -US 101- 20kfi p/volt ƒ 79, 50 
2 - HIOKI F 75 J- lOkfl p/volfc. met signaal injec- 

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

3 - Yamato - Y3 - 2kG p/volt ƒ 21, - 

Metalen luidspreker kastje afm. 275x275x123 mm 
grijs gemoffeld - geschikt voor elke luidspreker 

ƒ17,50 
Recorder kopjes 
no 1; Woelke Stereo opname/weergavekop 200 ü 

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

25 0 DC ƒ 5,75 
no 3; Sneider Wiskopje \ spoor 5008 DC ƒ 2,75 

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

2021/09Z 

Draaischakelaars. 
A-3 deks- 3 moeder- 3 standen- as 6 mm ƒ 2, 95 
B-2 deks- 1 moeder- 3 standen- as 6 mm ƒ 1,10 

Graets UHF-TUNER ( gerevideerd ) 2 x AF 139 met 
schema ƒ 12,50 
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Soldeerbouten. 
no 1; Solon 220 Volt - 25 Watt ƒ 16, 75 
no 2; ERSA minitip 220 Volt - 16 Watt ƒ 26, 50 
no 3; ANTEX 220 Volt - 15 Watt ƒ 21,50 

model O. luidspreker rooster.plastic. 
Kleur beige. afm. 15x23 cm ƒ 1,50 

model B. luidspreker rooster, kleur 
wit zeer buigzaam, afm. 10x50 cm 

ƒ 2f- 

MICROSWITCH 
model F. lxmaak 250 volt-5 amp 

ï 1,50 
model Z. lxwissel 250 volt-15 amp 

ƒ 1,95 
model O. miniatuur 20x10x5 mm 

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

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

Metaal papier condensatoren 
2 fxF 220 volt AC ƒ2,- 
2.5 juF 220 volt AC ƒ2,- 
3 juF 220 volt AC ƒ2,- 
4.5 + 0,5 nF 300 volt AC ƒ3,- 
6,3 u F 380 volt AC ƒ 3,50 
lOjuF 250 volt AC f 6,50 

LDR. fotoweerstanden 
modellen met gegevens 
model 100 p/stul 
model 130 
model 200 
model 235 
model 265 
model 300 

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

ƒ 13,35 

Telefunken afbuigunit AE 68/7 
110 graden, nieuwste model 

f 13,50 

Elektronisch gestabiliseerde voe¬ 
ding instelbaar 4 tot 15Volt-500 
mA. Net 220Volt ƒ26,50 

STEREO hoofdtelefoon -2x8Q- 
200mW met snoer en plug 

ƒ 22,50 

Rally meters model TERAO. 
270 graden-lmA-in 6000 of 
8000 toeren inbouw diameter 
75 mm rond ƒ 39, 75 
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fabrieks¬ 

garantie op 
alle typen 
bij iedere 

halfgeleider 
specifica¬ 
ties+aan- 
sluitings- 

schema 

Q MOTOROLA 

' 

leverbare 
typen en 
advies¬ 
prijzen: 

transistoren 
2 N 706 ƒ 2,- 
2 N 708 ƒ 2, 20 
2 N 1613 ƒ 2,40 
2 N 1711 ƒ 2,50 
2 N 1893 ƒ 4,70 
2 N 2102 ƒ 7,80 
2 N 2219 a ƒ 4,30 
2 N 2904 a ƒ 4,60 
2 N 2905 a ƒ 4,75 
2 N 3053 ƒ 3,75 
2 N 3055 ƒ8,- 
2 N 3702 ƒ 2,20 
2 N 3704 ƒ 1,75 
2 N 3707 ƒ 1,90 
2 N 3904 ƒ 4,50 
2 N 3906 ƒ 4,50 
2 N 4058 ƒ 3,20 
40360 ƒ 5,80 
40361 ƒ 6,50 
40362 ƒ 8>- 
40409 ƒ 7,60 
40410 ƒ 8,50 
40316 ƒ 6,75 
BC 107 b ƒ 1,50 
BC 108b ƒ 1,45 
BC 109 c ƒ 1,50 
BC 170 b ƒ 1,20 
BC 181 a ƒ 2,20 
BC 182 b ƒ 1,80 
BC 183 b ƒ 1,80 
BC 184 c ƒ 2,20 
BC 212 ƒ 2,45 
BC 213 ƒ 2,45 
BC 214 ƒ 2,75 
BC 251 b ƒ 2,45 
MJE 340 ƒ 7,75 

fet’s 
2 N 3819 ƒ 3,90 
2 N 3820 ƒ 4,90 

vV 
Texas Jnstrum ents 

GENERAL ELECTRIC 

SEMIKRDIU 

geintegreerde 
schakelingen 

CA 3046 ƒ11,80 
CA 3052 ƒ20,- 
MC 1460 ƒ 25, - 
MFC 4000 ƒ15,- 
SN 72709 N ƒ 10. - 

Varicap 
BA 110 ƒ 2, 80 

Diac 
40583 ƒ3,30 

Bruggelijkrichters 
silicium 

B 40 C 400 f 3,20 
B 40 C 800 f 3 4o 
B 40 C 1200 ƒ 3’ 80 
B 40 C 2200 ƒ 4] 10 

thyristoren 
2 N 4441 ƒ 7,50 

2 N 4442 ƒ10,50 
2 N 4443 ƒ 14 - 
C103-Y1 f5>- 

dioden 
1 N 4148 
5 D 2 
10 D 8 
21 PT 10 
1 N 5060 
1 N 5061 
ESK 1/02 
ESK 1/06 
ESK 1/10 
ESK 1/12 

40669 

ƒ 0,55 
ƒ 0,95 
ƒ 1,40 
ƒ 5,10 
ƒ 1,70 
ƒ 2,10 
ƒ 1,30 
ƒ 1,40 
ƒ 1,55 
ƒ 1,70 

triac 
ƒ 13,50 

Uni-Junction 
MU-10 

2 N 2646 
D 13 T 1 

IC voet 
dual in line 
vergulde contacten 

ƒ 4,20 

ƒ 4, 20 
ƒ 6,30 
ƒ 5,50 

semi conductor div. 

delcon 
hólland 

technische 
handelsonderneming 

voorburg 
telefoon 070 865207 

voor industrie 
prijzen op aanvraag 

f 
SIEMENS 

ZEGT U HET MAAR 

welke schaal uw draaispoel inbouwmeter moet hebben. En 
het meetbereik en de maten. Het prototype ontvangt u snel. 
Precies in de uitvoering die u wenst. Ook al wordt uw 
serie klein - dus zegt u het maar. 

ELECTRONICS 

1030 Den Haag 
0) 65 39 55 * Telex 32506 

Sifam 
Engeland 

Postbu 
Tel. (0 

GESPECIALISEERD IN BETROUWBARE ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN 
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TUUT* BftUtN 
Proportioneel-digitaal " REMCON" 

Quantum 3 zender. 
3 Digitale funkties, dus voor 3 servo's. .ƒ 199,50 

Quantum 3 ontvangers. 
Superheterodyne ontvanger met pre- 

selektie, inclusief akkuset.ƒ 169,50 

Quantum 6 zender. 
6 Digitale funkties, dus voor 6 servo's. .ƒ 320,- 
Quantum 6 ontvanger. 
Dezelfde specificaties als de Quantum 3 ont¬ 

vanger, alleen met aansluiting voor 6 
servo's, inclusief akkuset..ƒ 195,- 

REMCON miniservo, afmetingen 22 x 47 x 38 mm 
met 5 polige Mitsumi motor. Nauwkeurig¬ 
heid beter dan 1%.ƒ 95, - 

Een vliegklare 3 funktie installatie met 2 
servo's.f 559,- 

Idem 6 funkties, 4 servo's.ƒ 895,- 
In voor raad "ROBBE" 

Proportioneel-digitaal 
Type DP 5.exclusief Deac's ƒ 938,- 

"SIMPROP" Digi 2 + 1 ( Vraagprijs ) 
"REUTER" ( REHA ). 

Alle type's ontvangers, zenders van 1 tot 10 
kanalen, toonkringen, zenderuitbreiding - 

gen enz., enz. 
"GRAUPNER" stuurmotoren 
Verder 1001 artikelen voor Uw Hobby 
Zie onze speciale etalage Brouwersgracht 14. 

eldorado voor de 
radio- en modelbouwamateur 

Prinsegracht 34 

Telefoon 60 49 93 

Den Haag 

Giro 283 062 

Levering bij vooruitbetaling of onder rembours 

M. RIETSEMAAfd. Electr. Oudestraat 28 

Assen, Nederland. Tel. 05920-10875 

Giro 1559179 
Verzendkosten ƒ 0,60 per bestelling, aangetekend ƒ 1, 60 
BTW is in alle prijzen begrepen. 
Voor België dezelfde verzendkosten. Vooruitbetaling per 
internationale postwissel of onder rembours._ 

TRANSISTOREN PAKS: 24 verschillende. pctfqt 
NIEUW - NIET GESTEMPELD - NIET GETEST 

8 ’EXPERIMENTERS ASSORTIMENT’ VAN INTE- 
GRATED CIRCUITS. Ongecontr.Gates.Flip-Flops, enz. 

Met identificatie gegevens: 8 stuks .... ƒ 12,50 

Boekje over bovenstaande IC’s (Engels) . . ƒ V— 
25 Sil. Trans. Planar PNP, 2N2906 ••••••• *7••;•••• • t 
25 Sil. Trans. Planar NPN, 1 Amp. BFY50/51/52 .. ƒ 6,25 
30 Sil. Alloy Trans. PNP OC200, 2S322 .............. / 6,25 
20 Sil. Tr., NPN Fast Switching, 400 M/Cs, 2N3011 .. f 6,25 
30 Germ. Trans. HF, PNP 2N1303/5 .. / 6,25 
10 Dual Trans. 6 aansluitdraden 2N2060 . ƒ 6,25 
30 Germ. Trans. HF PNP OC45, NKT72 .. ƒ 6,25 
10 Germ. Trans. VHF, PNP, NKT667, AF117   t 5*?5 
30 Sil. Alloy Trans. PNP als BCY26/27, 2S302/4 - ƒ 6,25 
25 Sil. Trans. NPN 300 MHz. 2N708, BSY27 . ƒ 6,25 
20 Germ. LF Trans. NPN als AC127 .. f 6,25 
40 Sil. Planar Trans. NPN BSY95A, 2N706 .. / 6,25 
30 Sil. Trans. PNP - NPN OC200/2S104 - BCZ10 .... ƒ 6,25 
30 MADT’s Trans. PNP als MAT-serie 2N1122 . ƒ 6,25 
30 Germ. Trans. LF PNP als ACY17-22-33 .. / 6>25 
15 Sil. Trans. Planar NPN, 2N2924 - 2N2926 . ƒ 6,25 
20 Sil. Trans. Planar NPN. Ruisarm, 2N3707 . ƒ 6,25 
30 Sil. Trans. Planar, PNP, 2N1132, 2N2904 . .. ƒ 6,25 
30 Sil. Trans. Planar, NPN, 0,5 Amp- a|s; 2N697 .... ƒ 6,25 
60 Versch Germ. Trans. PNP - NPN HF/LF . f 6,25 
30 LF Germ. Alloy Trans. pNP als AC151-AC125 .... ƒ 6,25 
40 Germ. Trans. PNP als OC81, AC128 . ƒ 6,25 
30 Sil. Trans. NPN als BC107/108 . f 6,25 

GEHEEL NIEUWE P R IJ S L IJ S T OP AANVRAGE 
GRATIS VERKRIJGBAAR 

GESPECIALISEERD 

NEEMT U DIT KONTAKT EENS 
maar u kunt ook tientallen andere typen nemen. Droge of 
kwikfilm reedkontakten. Miniatuur en met wisselkontakt. En 
de spoelen en de magneten. Wij hebben ze allemaal in 

^ voorraad. Zonder moeite schakelen ze ontelbare malen - 

9k| welk kontakt u ook neemt. 

j| [SI 'mdoicjo—iur 
ELECTRONICS 

FR-Hamlin Postbus 1030 Den Haag 
Engeland Tel. (070) 65 39 55 * Telex 32506 

BETROUWBARE ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN 

BOUWT U ZELF UW LUIDSPREKERBOXEN? 
Remo postorders levert U luidsprekersets met 
bouwinstrukties of losse luidsprekers 
Vraag onze katalogus EL3 met de gegevens van 135 luidsprekers van de merken: 
KEF ■ LORENZ - WHARFEDALE - HECO - GOODMANS - PEERLESS - ISOPHON - PHILIPS - 

FANE - CELESTION, en bouw zelf Uw Kef Cresta, Celeste, Concord enz. 
REMO LUIDSPREKERSPECIALIST maakt het U makkelijk door uitgebreide keuze. 

Fa. Remo - POSTBUS 4106 - ROTTERDAM - TEL. 010-127933 bgg. 010-332134 
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Alles op het gebied van 

ELEKTRONICA 

ELEKTRICITEIT 

Kompleet en onderdelen 

NETTO PRIJZEN 

Hierlangs afknippen 

Hamont (Limb.) belgië Transistorstraat 1 

ne Heren, 

Stuur mij gratis en totaal zonder verbintenis en zonder bezoek uw nieuwe katalogus 1970 

Naam Duidelijk invullen a.u.b. 

Ook kunt u per kaart of 

brief bestellen als u dit blad 

niet wilt beschadigen. 

(U ontvangt tevens gratis onze BOEKENKATALOGUS 1970 met de zo bekende technische 

uitgaven van ’DE MUIDERKRING’.) 

Straat 
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RADIO ALL WAVE v # radio onderdelen * SUPERMARKT voor A service artikelen 

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

Advies voor deze maand voor een perfekte geluidsinstallatie 
DUAL 1219 platenspeler compleet met voet en kap ƒ 524, - 
SHURE element M 91 HT ƒ 119, - 
FISHER versterker X 50 2 x 35 Watt ƒ 995,- 
2 ARENA boxen HT28 3 weg luidsprekersysteem 

(35 Watt) af 199,- ƒ 398, - ( 35 Watt ) a f 

totaal 
Bij ALL WAVE als maandaanbieding netto 

MD STEREO ELEMENTEN 
VOOR ELKE BEURS 
SHURE M 75 E geen ƒ 275, - 
maar ƒ 199,- 

SHURE M 55 E geen ƒ 199, - 

maar ƒ 149, - 

GOLDRING G 800 H geen ƒ 98, - 
maar ƒ 78,40 

ƒ 398,- 

ƒ 2036 
ƒ 1600,- 

DRUKKAMER BOX 
met woofer en tweeter 
BIJ ALL WAVE ƒ 49, 75 

LAFAYETTE 
LA 224 B BUIZENVERSTERKER 
2 x 20 Watt ( 25-25 kHz + 15 dB ) 
LA 224 T TRANSISTORVERSTERKER 

2 x 15 Watt ( 30-20 kHz + 2 dB ) 
U betaalt vo 
U betaalt bij ALL WAVE voor deze beide 
top versterkers geen ƒ 347, - en f 354, - 
MAAR ƒ 258, - PER STUK. 

AKAItD TAPE RECORDER M-9 

TAPE SPEED 1-7/8, 3-3/4 and 7-1/2 ips ( 15 ips 

with adaptor 
WOW AND FLUTTER less than 0,10% RMS at 7-1/2 ips 

less than 0,13% RMS at 3-3/4 ips 
less than 0, 20% RMS at 1-7/8 ips 

FREQUENCE RESPONSE 30 to 23.000 Hz + 3 dB at 7-1/2 ips 
30 to 18.000 Hz + 3 dB at 3-3/4 ips 
30to 9.000 Hz + 3 dB at 1-7/8 ips 

SIGNAL TO NOISE RATIO better than 50 dB 
POWER OUTPUT 20 W maximum per each channel at 

MUSIC POWER, total 40 Watt 

MAXIMUM REEL SIZE 7 " reel 
SPEAKER 2 4" speakers 
TRANSISTOR 20 transistors 
POWER SUPPLY AC 100 to 240 V, 50/60 cycles 

GEEN ƒ 1598, - maar bij ALL WAVE ƒ 598, - 

LENCO L 75 compleet met 

voet en kap van ƒ 410, - 

BIJ ALL-WAVE . . .ƒ 298, - 

ELECTRONISCHE PLATENSPELER 202 electronic 
compleet met voet, kap en MD element 22 GP 411 
specificaties : zie Elektuur januari 1970 
ALL-WAVE PRIJS.ƒ 379,- 

Soldeer professional 
met de Weller magnastat WTCP 45 W 
Bij ALL WAVE ƒ 150,- 
Nu NOOIT verbrande stiften meer. 

DRU KTOE TSSCHAKE LAARS 
4 afhankelijke schakelaars 4 x om 
1 onafhankelijke schakelaar 4 x om 
1 netschakelaar ( in bouwdoos ) 

vJe 
WEER LEVERBAAR 

' AUDIO TECHNICA AT66 

Denton 
WHARFEDALE ^ 

Voorzien van 2 systemen, een 76 mm 
hoge tonen koepelluidspreker en een 
203 mm midden- en lage tonen luid¬ 
spreker. scheidingsfrequentie 1750 Hz 
Belastbaarheid 15 Watt sinus ( 30 W 
programma ). Afmetingen: 25 x 36 x 
22 cm. Frequentiebereik: 50 Hz - 
17.000 Hz geen ƒ 190,- MAAR \ 

ƒ 168 

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

STENTON MD p.u. element 
onbetwistbaar aan de kop 
STANTON 500 E ƒ 168, - 

bij ALL WAVE ƒ 132,- 
STANTON 688 EE ƒ 280,- 

bij ALL WAVE ƒ 224,- 

ONVOORWAARDE LIJK: 
de laagste vervorming 
de meest vlakke 
de meest analytische 
de referentie standaards 

all-wave 
delft / volder sgr acht 16 17-18 / tel. 32000* 

delft / markt 58 / telefoon 23134 

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

Tel. 01730 - 32000 - 32001 
Let op de ZEER LAGE PRIJZEN. 
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HARTVERSTERKER 
( zie ook Radio Bulletin november 1969 blz. 837-840 ) 

—► Uitgebreide technische documentatie over deze versterker 
wordt U toegezonden na storting van ƒ 2, 50 op onze girorekening 

295550 onder vermelding van " documentatie "HART "-ver sterker 
De tweede en geheel herziene druk is inmiddels verschenen. 

TECHNISCHE GEGEVENS 
Uitgangsvermogen ( sinus vermogen ) bij 5 8 luidspreker resp. 20 en 38 Watt. 

bij 7 ü luidspreker resp. 25 en 42 Watt. 
bij 16 ü luidspreker resp. 18 en 29 Watt. 

Harmonische vervorming bij maximaal vermogen over 7 Q: kleiner dan 0, 05% 
bij J van het vermogen over 7 Q : kleiner dan 0, 01% 

Inter modulatiever mogen: kleiner dan 0,15%, stijgtijd eindver sterker : max. 5 jusec. 
Inwendige weerstand eindver sterker : kleiner dan 0, 2 S2. 
Maximale belasting van de eindversterker : 2 ft of 10 /nF. 
Frequentiekarakteristiek van de regel- én eindversterker : 20-30000 Hz binnen -ldB 

15-50000 Hz binnen -3dB. 
Brom- en ruisniyeau van de regel- en eindversterker: -70 dB, incl. voorver sterker : -60 dB. 
Ingangsimpedantie eindversterker : 10 kft, regelversterker : 100 kS2, voorversterker voor MD-element: 47 kft 
Ingangsgevoeligheid eindversterker : 600 mV, regelversterker : 100 mV en voorversterker voor MD-ele¬ 
ment omschakelbaar op 2 mV resp. 5 mV. 
Correctie voorversterker voor MD- element volgens RIAA-kromme binnen 1 dB van 20-20000 Hz 
Toonregeling ( kantelpunt 800 Hz ) bij 30 Hz : + en -15 dB, bij 10 kHz: + en -14 dB. 
Kanaalscheiding: beter dan 50 dB. 
De eindversterker is voorzien van een kortsluitbeveiligmg tegen kortsluiting in Uw luidsprekerinstallatie. 

Prijzen onderdelenpakketten ( pr ijsver ander ingen 
Omschrijving 

Regelversterker ( alleen stereo ) 
Voeding regelversterker en voorversterker 
Chassis, schakelaars, montagematr. regelverst 
Kast regelversterker ( noten, palisander of teak ) 
Gegraveerde frontplaat in geëloxeerd aluminium 
Eindversterker incl. koelplaten 
Gestabiliseerde voeding ( 2 Amp. voor stereo ) 
Chassis, afdekkap, montagematr., e.d. eindvers 

totaal 

totaal bij aanschaf in één _ _ 

Meerprijs voor levering van Plessey-potentiometers bedraagt ƒ18,- 

25 Watt 
mono stereo 

40 Watt 
mono stereo 

ƒ 32,50 

ƒ 85,- 
ƒ 28,50 
ƒ 82,50 
ƒ 42,50 
ƒ 25,- 
ƒ 82,50 
ƒ 92,50 
ƒ 71,25 

ƒ 32,50 
ƒ 85,- 
ƒ 28,50 
ƒ 82,50 
ƒ 42,50 
ƒ 25,- 
ƒ 165,- 
ƒ 92,50 
ƒ 71,25 

ƒ 32,50 

ƒ 85,- 
ƒ 28,50 
ƒ 82,50 
ƒ 42,50 
f 25,- 
ƒ 92,50 
ƒ 122,50 
ƒ 71,25 

ƒ 32,50 
ƒ 85,- 
ƒ 28, 50 
ƒ 82,50 
ƒ 42, 50 
ƒ 25,- 
ƒ 185,- 
ƒ 122,50 

ƒ 71, 25 

ƒ 542, 25 ƒ 624,75 ƒ 582,25 ƒ 674,75 

ƒ 574,75 ƒ 620,75 

Ook onze bekende GörIer-ontvanger is in een nieuw jasje 
gestoken; zie één van de komende advertenties. 

• 
Alle prijzen zijn incl. BTW; 
Postorders uitsluitend aan: 
Postbus 3149 te Rotterdam-N. 
Verzendkosten en -risico voor 
rekening koper. 

voin oloim 
ELEKTRONICA 
ROTTERDAM: Snellemansstraat 10-11, Postbus 3149 

Telefoon 010-240812-243497-245516 
Girorekening: 295550. 

AMSTERDAM: ( filiaal) Reguliersgracht 105, 
Telefoon: 020-248967 
Na 1-4-1970: Blasiusstraat 14-16 
( bij einde Centuurbaan ) Zie ook 
de komende advertentie. 
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Wij fabriceren 

>oJore*\ 
sinds jaren da aniga Radio, T.V. an Elaktronika-avondschool 

Ë in elke ge¬ 
wenste uitvoering*voor de meest uiteenlopende doel¬ 
einden. 

Ons goed geoutilleerde bedrijf levert U een 
betrouwbaar product 
met korte levertijd 
tegen concurrerende prijs 
grote capaciteit 

Uw adres voor één of enkele stuks, voor kleine, grote 
en zeer grote series. 

Als toeleveringsbedrijf belasten wij ons gaarne met het 
wikkelen van speciale spoelen, relaisspoelen en ander 
wikkelwerk. 

Onze afdeling montage kan U misschien helpen met 
de montage van electronische apparatuur al dan niet 
met medelevering van de benodigde onderdelen. 

HERCULES-RADIO 
Fabriek Ter Apel 

Tel. 05995-749 

HILVERSUM 
Tel. 02150-45538 

02150-43433 

Elektronika 

PIEK 
Studio 

KERKRADE - HOENSBROEK - MAASTRICHT 

1. Praktijkbasiskursus Elektronika 1 

Met onze onderdelen, meetinstrumenten en lessen. 

START : Donderdagavond 2 april van 19.30 tot 22.30 
uur; iedere week 1 avond gedurende april, mei, juni 
en september ( ƒ 25, - per maand ). Vanaf april t/m 
december begint iedere maand een basiskursus 1. 

DIREKTE VOORDELEN VOOR ONZE KURSISTEN : 
a. vergoeding van het kur susge ld door de grote be¬ 

drijven; normaliter voor 50%. 
b. kortingpasje voor het aankopen van onderdelen 

voor thuis. 
c. korting op tijdschrift-abonnementen. 
d. test U zelf gedurende deze kursus of U geschikt 

bent voor verdere opleiding van de volgende kur- 
sussen, welke in oktober starten. 

2. Basiskursus Elektronika 2 

3. Radio-an T.V. specialist 

4. Elektronikus N. E. R. G. 

5. Bedrijfselektronikus 

6. Auto-elektronika 

7. Radio- en T.V. detailhandelaar V.E.V. 

8. Fundamentele elektronika in de 
computer techniek 

9. Medische elektronika 

10. Elektronika monteur V.E.V. 

GUSTAV PESé 
Alloonvortogonwoordiging voor Nederland 

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 TIS 18 6,90 
AF116 2,20 TIS 34 4,60 
AF 118 3,50 TIS 43 4,60 
AF 121 2,55 MC 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,- 2N3055 /3.40-60 6, - 

BF 115 1, - 2N3055 & 100 8, - 
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 
MPI 103 3,75 4006 1,75 

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

d FA. HANS HOEK 

Corner-Forest versterker 
nieuwe uitvoering 1970 
VERMOGEN 2 x 35 Watt ( sinus ) . . .. - nh 

INGANGSGEVOE LIGHEID 

VERMOGEN 2 x 35 Watt ( sinus ) . . . - nh 
2 x 40 Watt ( muziek ). blJ 5 ° ' 

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 

INGANGSGEVOE LIGHEID Dyn. v.v. 2 mV bij 47 kP 
V. v. 100 mV bij 100 kü of 500 kfl 

Het stereopakket is opgebouwd uit : 2 eindversterkerprints, 2 voorverster- 
kerprints en 2 dyn. voorversterkerorints. Deze 6 prints worden gemonteerd 
op de grondprint d.m. v. connectors en zijn dus onderling uitwisselbaar. 

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. 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 stereoingangsbussen, 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. 

PRIJS ƒ 275,- (incl.BTW). 

# NIEUW: Stereodecoder geheel af geregeld, volgens ontwerp L. ten 
Horn (zie ELEKTUUR febr. 68 pagina 237. Prijs 1 55,- 
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American Electronica Service 
VAN HUMBOLDTSTRAAT 118 - UTRECHT 

TELEFOON 71 62 91 - 1 50 54 en 1 40 57 

Bankiers: AMRO-BANK NV - Bijkant.: P. Nieuwlandstr,. Utrecht - Bankgiro 2900 

x> 
delcon 
hólland 

y 

$4 (t- 

AUDIO VERSTERKER 2 x 20 watt. 

De uitvoering is geheel in teakhout en het toestel heeft de aller¬ 
nieuwste mogelijkheden op het gebied van stereo versterkers, ƒ 375,- 

Tuner versterker TOKAI. 

De versterker die beantwoordt aan 

alle eisen van de verwende 

muziekliefhebber. Midden golf en FM. 

FM stereo-ontvangstmogelijkheid. 

Vermogen 2 x 20 watt. ƒ485,— 

Een SOLID STATE stereo versterker, uitgevoerd in teakhouten kast. 
Gescheiden balansregeling voor 2 kanalen. 2 x 10 watt ƒ 159,— 

Modern TV toestel met 

VHF en UHF 61 cm beeld 

en teakhouten kast 

( Philips onderdelen ) 
ƒ 398,— 

nettoprijslijst Phi'ips lijnuitgangstransformatoren 
TYPE APPARAAT Bestelnu, 

14TX120, 17TX120 10( 
14TX123, 17TD120, 17TX123, 17TD130 10i 
17TX100, 17TX112, 21TX111, 21TX103 10, 
17TX144, 21TX144, 21CX252 10( 
17TX170, 17TX220, 21TX170, 21TX220, 21TX240 in, 
17TX210, 21TX210 0, 
17TX250, 17TX251, 17TX259, 21TX250. 21TX253 10i 
17TX333 ïni 
17TX410 -J g, 
19TX330, 23TD336, 23TX344 10i 
19TX344, 23TX360, 23TX362, 23TX400, 23TX401, 23TD4210, 19TX391, 
23T1250, 23T1250, 23T1260, 23TX392, 23CX393 10i 
19TX410, 19TX411, 19TX413, 19TX441, 23TX410, 23TX411, 23TX442, 
23CX443, 23TX511, 23TX512, 23TX514, 23CX514 
23CN376, 23CCH444, 23CCH514, 25TX512, 25TX514, CS2358 10i 
19TX421, 19TX491, 23TX420, 23TX481, 23TX482, 23TX483 23TX490 
23TX550, 23TX561, 23TX562. 23TX563, 23CX565, 25TX484, 25TX435, 
25TX561, 25TX563, 23TX564 10l 
I + TX430 101 
19TX5Ö0, 19TX501, 19TX530, 19TX531, 19TX534, 23TX480, 
23TX501, 23TX530, 23TX531, TX480, 23TX501, 23TX530, 
23TX531, 23CX541, 23TX544, 23T1540, 25TX543, 25TX544 101 
21CX142, 21TX143 101 
21TX260. 21TX262, 21TX291 10< 
21TX280, 21TX285, 21TX370, 24TX300, 23TX283 101 
21TX290, 21TD290, 21TD293 101 
23TD310, 23TX310, 23TX311, 23TD310, 23TX310, 23TX312, 23TX320, 
23TX322, 24TX311 10( 
23TD315, 23TX315, 23TX323/80 101 

237X351 ■ 23TX353, 23TX380, 23TX381, 23TX382, 23CX383, 
23TX460, 23TX461, 23TX462, 23CX463 10( 
11LX520 n0( 
11LX522 10, 
X19T572, X25T573, X19T632, X23T632, X23T634 10( 
X19T602, X25T604 10< 
X23T611, X23T612, X19T632, X19T631, X23T640, X23T646 
X20T641, X20T661, X23T660, X19T612 10' 
X25X121. X25K122> X25123, X25K123, X25K131, X25K132, X25K133 10( 
X25K141, X25K142, X25K143, X25K161, X25K162, X25K163, X19K140 10' 
X12T700 10- 
X17T608, X24T681, X24T682, X24T711, X24T712 10' 

Erres lijntransformatoren 
5667,5656,4656,5676,6679,4666,5666 10104 AT 2C 
4625, 5627 10085 AT 2C 
4585, 5585 10026 AT2C 
S55^ 5618 10086 AT 2C 
9645, 9655 -t qqqi AT 2C 
4586, 4598, 5598 IO097 AT 
4615, 5615, 4595, 5595 10085 AT2C 
5657, 5637, 5625, 5626, 5639, 5659, 4625, 4635, 4636, 4645 10087 AT 2( 
5623 10086 AT2C 
'484 10062 AT 
7495, 7586, 7587, 7594, 7596, 7597, 8594, 8586, 8596 10101 AT 
7665, 7665/01, 9676 10088 AT2C 
9685, 9686 10084 

lijnuitgangs- 
trafo’s voor 

alle merken 
en typen 

tv-toestellen 

PHILIPS, 

ERRES, 

NORDMENDE, 
BLAUPUNKT, 
LOEWE OPTA, 

GRAETZ, 
SABA, 

TELEFUNKEN, 
METZ, 

GRUNDIG, 
WEGA, 

SIEMENS, 
SCHAUB 

LORENZ, 
KEIZER, 

DUITSE PHILIPS, 
IMPERIAL, 
NOVAK, 

KUBA) 

levert het complete 
DELCON HOLLAND 

programma 
AT1116-6 ƒ31,— AT110/16/ 
AT1116-41ÖF 616 62.50 

48,— AT110/18/ 
AT1118-7 31 — 802 62,50 
AT1118-8 31,— ATI10/18/ 
AT1118-71 31,— 813 62,50 
AT1118-72 31,— ZT61/1 31,— 
AT1118-81 31,— ZT62/5 31,— 
AT1118-82 31,— ZT63/6 31,— 
AT1118-84 31,— 
AT2016 31,— ZT63/2 31,— 
AT2018 31,— ZT65/75 31,— 
AT2021 31,— ZT5201/01 31.— 
AT2023 31,— NT520101 31,— 
AT2025 31,— 
AT2029/21 41,— 
AT2031 41,— NT5202 3T,— 
ATI10/16/ 12ET52Q8 31,— 

614 62,50 SN656-14 31,— 

525.150.23 45,— 

525.151.23 45,- 
525.152.23 45,- 
525.103.23 45,- 
525.105.23 45,- 

525.106.23 45,- 
525.154.23 45,- 
525.108.23 45,- 
525.109.23 45,- 

525.155.23 45,- 
525.107.23 45,- 
525.141.23 45,- 
525.142.23 45- 

“M-f—F- 

LUIDSPREKERBOXEN TOKAI 

Hi-Fi minibox drukkast uitvoeringen. 
Afmetingen: 175 x 170 x 155 mm 
Vermogen: 5 watt - 4 ohm 
uitvoering: palissander, teak ƒ49,_ 

Afmetingen: 150 x 260 x 220 mm. 
Vermogen 15 watt - 4 ohm drukkamersystetom 
Freq. 50-15.000 Hz. 1 x breedband / 65,— 

Afmetingen: 150 x 260 x 220 mm 
Vermogen: 15 watt -4 2. Freq. 50 - 20.000 Hz 
Drukkamersysteem breedband, 1 hoge tonen. 

ƒ95,- 
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RIJKSUNIVERSITEIT 
GRONINGEN 

Bij het Kernfysisch Versneller Instituut bestaat plaatsingsmogelijkheid voor een 

ELEKTROMICUS 

die zal worden opgenomen in de cyclotronwerk- 
groep. De werkgroep is verantwoordelijk voor de 
bediening, het onderhoud en het verder ontwikke¬ 
len van de machine. 
Het Groninger cyclotron is een grote machine, die 
atoomkernen tot grote snelheid kan versnellen. 

De aan te trekken functionaris zal worden belast 
met het bouwen, testen en onderhouden van de 
apparatuur voor elektronische afstandsbediening 
en de verdere ontwikkeling daarvan. Een tweede 
taak is het onderhouden en zo nodig verbeteren 
van de elektronisch gestabiliseerde voedingsappa- 
ratuur van het cyclotron. 

Tevens dient hij het cyclotron zelfstandig te kun¬ 
nen bedienen waarvoor een groot verantwoorde¬ 
lijkheidsgevoel noodzakelijk is. 
Opleiding en ervaring als elektronicus op middel¬ 
baar niveau vereist. 
Leeftijd tot 30 jaar. 

Aanstelling zal geschieden, afhankelijk van erva¬ 
ring en opleiding, in één van de technicus-rangen 
tot een max. van f 1019,— bruto per maand. 
Inlichtingen over bovengenoemde functie worden 
gaarne verstrekt door Drs. D. Leijenaar, telefoon 
050 - 11 57 20. 

Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd van de Afdeling Personeelszaken, 
Postbus 72 te Groningen. \ 

s ——gevraagd 

technisch/kommercieel medewerker 

V_ter versterking van het redaktieteam 

Sollicitaties: ELEKTUUR N.V. i.o. Bourgognestraat 13, Beek-64. 
telefonisch: 04402 - 2149 toestel 55. 

iele lichtgeleiders 

festraat 10 

• keuze uit 100 typen 

• diameter van 0,5 -10 mm 

e lengte tot 3 meter 

• met optisch geslepen kop 

• low cost - uitvoeringen 

e coherente staafgeleiders 

voor beeldoverbrenging 

• kaartlezers 

tel. 04754-2094 telex 58271 
uitvoerige gegevens liggen voor U klaar! 
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Compagnie Générale d’Electricité 

’s Gravenhage 
Wij zoeken voor onze Electronische Componenten een 

JONGE VERTEGENWOORDIGER 

Zijn taak zal zijn het regelmatig bezoeken van onze afnemers en het leggen van 
nieuwe contacten. 

Onze gedachten gaan uit naar een dynamische en enthousiaste medewerker met 
goede contactuele eigenschappen en een redelijke kennis van electronica. 

Het bezit van een rijbewijs BE is gewenst. 

Gunstige sociale voorzieningen en reële promotiekansen zijn aanwezig. 

Sollicitaties te richten aan de Directie van de N.V. Algemene Maatschappij voor 
Electriciteit, Compagnie Générale d’Electricité. 

Postbus 1860 telefoon 608810 Den Haag. 

de rijksoverheid vraagt 
voor het Ministerie van Justitie 

t.b.v. de Politieverbindingsdienst 

technisch opzichter 
Taak: werkzaamheden op elektronisch gebied en leiding geven 
aan een groep elektronici. 

Vereist: diploma MULO en Radiotechnicus NERG. 

Rijbewijs B-E strekt tot aanbeveling. Leeftijd vanaf 30 jaar. 

Standplaats: Rotterdam. 

Salaris, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, tussen f845,- 
en f1202,- per maand. Promotiemogelijkheid aanwezig. 

Schriftelijke sollicitaties onder vacaturenummer 9-3175/0951 zenden 
aan de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1, 
VGravenhage. 

AOW-premie voor Rijksrekening. De salarissen zijn exclusief 6% va kant ie- 
uitkering 
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wij willen heel kort zijn: 

direkt gevraagd 

DESK-SALES-ENGINEER 

• Een man die bruist en die met een natuurlijk talent voor omgang met cliënten, ge¬ 
paard gaande met een optimaal gevoel voor verkoop bij ons iets wil bereiken 

• Leeftijd 20 - 24 jaar 

• Opleiding: UTS/MTS-niveau 

• Met grondige kennis van moderne halfgeleidertechnieken en beheersing van de 
Engelse taal 

Uw uitvoerige sollicitatie kunt U aan ons richten t.a.v. de heer R. M. Vermeulen. 

DKDDE LABORATORIUM VOOR 

ELECTRONENTECHNIEK 
HOLLANTLAAN 22 - UTRECHT - TEL. 030-884214 

de rijksoverheid vraagt 

voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

t.b.v. het Bureau Technische Zaken van de 
Hoofdafdeling Verbindingen en Materiële 
Zaken 

technisch medewerker 
Taak: installeren en onderhouden van 
elektro-mechanische en elektronische 
apparatuur zowel in Nederland als in het 
buitenland. 

Vereist: MULO-opleiding, diploma radio¬ 
monteur NERG, terwijl het bezit van de 
diploma’s radiotechnicus NERG en radio¬ 
zendamateur en speciale kennis van 
telexapparatuur tot aanbeveling strekken. 

Salaris max. f 1202,- per maand. 

Schriftelijke sollicitaties onder vacaturenummer 
9-2807/0951 zenden aan de Rijks Psychologische Dienst, 
Prins Mauritslaan 1, ’s-Gravenhage. 

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

Interessante jobs voor 

3 electronici waarvan 2 
op HTS-niveau. 

Eén hiervan voor aanstelling 
bij onze agent in Zuid-Afrika. Beide andere te Haarlem 
in ons kleine groeiende bedrijf. 

Zelfstandig en veelzijdig werk aan ontwikkeling, fabri- 
katie en onderhoud van Gatsometers, electronische en 
fotografische apparatuur voor Sport en Verkeer. 

Sollicitaties bij Fa. M. Gatsonides, Aerdenhout, Post¬ 
bus 51. Tel: 023 - 242602. 
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^Alle vermelde prijzen 

zijn exclusief B.T.W. 

INSTRUMENTEN 
METELK4 
BELANGRIJKE 
EIGENSCHAPPEN 

1 KLEINE AFMETINGEN 3 SOLIDE KASTJES 

2 GE TiRA NSIS T ORISEEROE UITVOERING 4 LAAG GEWICHT 

GBT515 - f690,-* 
RC-Generator 
frequentie: 
5 Hz - 500 kHz (R.var.) 

signalen: 
sinus en blok 

vervorming: 
1% 

stijgtijd: 
25 ns 

uitgang: 
10V/600Q 

GBT 971 - f 1800,-* 
Functie Generator 
frequentie: 
0,01 Hz -100 kHz 

signalen: 
sinus, driehoek en blok 

vervorming: 
1% 

stijgtijd: 
15 ns 

lineariteit: 
beter dan 0,5 % 

GBT 662 - 1 990,-* 
RC-Generator 
frequentie: 
10 Hz -1 MHz (C.var.) 

signalen: 
sinus en blok 

vervorming: 
0,25% 

stijgtijd: 
25 ns 

uitgang: 
20V/250 

AMP 242 - f 1500,-* 
Vermogenversterker 
bandbreedte: 
dc - 3 MHz 

versterking: 
1-2-5-10 

ingang: 
10 k Q 

uitgang: 
+ of —20 V, 0,5 A 

vervorming: 
0,3% 

De GBT 515 is o.a. in gebruik bij verschillende overheidsinstellingen en bij practica van diver¬ 
se T.H.’s en Universiteiten. 
Aansluitend op de succesvolle GBT 515 verscheen nu ook de GBT 662, welke enthousiast door 
kenners werd ontvangen en in volle opmars is. 



Constructie 

Capaciteitstolerantie 

Proefspanning 

Verliesfactor tg è 

HF-eigenschappen 

Type Hw 
Uitvoering 

Temperatuurbererk 

Nominale spanningen 
en capaciteiten 

Isolatieweerstand 
en 
Tijdconstante 

Type Hb 
Uitvoering 

Temperatuurbereik 

Nominale spanningen 
en capaciteiten* 

Isolatieweersiand 
en 
Tijdconstante 

Type Hm 
Uitvoering 

Temperatuurbereik 

Zelfherstellende condensator met gemetalliseerde polyesterfolie 

±20 o voor C < 1 pF 
±10 voor C > 1 pF 

1,5x nominale gelijkspanning 

< 1% bij 800 Hz en 20°C 

Dempingsarm, HF-contactzeker en zeer inductie-arm 

Cylindrisch, geïsoleerd, afgegoten met kunsthars, axiale draadeinden 

-40 C t/m ±85 C 

100 V-/ 60 V~ 0,1 pF t/m 10 
160 V-/100 V~ 1,5 pF t/m 10 
250 V-/100 V~ 0,022 pF t/m 1 
400 V-/160 V~ 0,015 pF t/m 2,2 
630 V-/220 V~ 4700 pF t/m 1 

1000 V-/250 V~ 4700 pF t/m 0,22 

> 30 GQ voor >160 V- en C < 0,15 pF 

> 1000 s voor 100 V- 
> 4500 s voor >160 V- en C > 0,15 (iF 

pF 

Rechthoekig plastic huis, afgegoten met kunsthars, radiale stiften voor 
gedrukte schakelingen. 

10 pF 
6,8 pF 
2,2 pF 

1 pF 
0,47 pF 
0,22 pF 

> 10 GQ voor < 100 V- en C < 0,1 pF 
> 30 GQ voor > 250 V- en C < 0,15 pF 
> 1000 s voor < 100 V- en C > 0,1 pF 
> 4500 s voor > 250 V- en C > 0,15 pF 

Cylindrisch metalen huis met 1 of 2 glasdoorvoeren, axiale draadeinden. 

-55 C t/m ±125 C 

-40 C t/m ±85 C 

63 V- -/ 40 V ~ 0,1 t/m 
100 V- -/ 60 V ~ 0,033 (•F t/m 
250 V- -/100 v~ 0,01 PF t/m 
400 v- - /160 v~ 0,01 PF t/m 
630 V- -/220 v~ 0,01 PF t/m 

1000 V- -/250 v~ 0,01 PF t/m 

Nominale spanningen4 
en capaciteiten Ê: 63 V-/ 25 V - 3,3 |iF t/m 10 pF 

i 100 V-/ 40 V ~ 0,1 MF t/m 2,2 |iF 
160 V-/ 60 V~ 0,068 pF t/m 6,8 pF 
400 V-/125 V- 0,01 |iF t/m 1 pF 

Isolatieweerstand > 100 GQ voor > 160 V- en C < 0,1 pF 
en 
Tijdconstante > 1000 s voor < 100 V- 

> 10000 s voor > 160 V- en C > 0,1 PF 

i VERTEGENWOORDIGINGEN 8. IMPORT 

ELECTRO N ISC H E ONDERDELEN 

BOVENKERKERWEG 37 ♦ AMSTELVEEN ♦ POSTBUS 19 .TEL.020-416222 ♦ TELEX 13137 


