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Perfectie 
op professioneel niveau met 

de Philips PR012. 
Met de professionele band¬ 

recorder PRO 12 is een geluids¬ 
kwaliteit bereikbaar die voldoet aan 
zeer hoge eisen. Eisen die vastgelegd 
zijn in de voor studio recorders 
geldende DIN-norm 45.511. 

Geluidsbandamateurs en kleine 
geluidsstudio’s kunnen nu voor 
ruim f 2000,- een recorder bezitten 
met een kwaliteit die hun banden 
bijvoorbeeld voor directe 
radio-uitzending geschikt maakt. 

Zelfs bij de laagste bandsnelheid 
van 9,5 cm/s wordt de DIN-norm 
ruimschoots gehaald. 

De overige technische gegevens 
zullen u zeker overtuigen van de 
perfectie in opname en weergave die 
met de Philips PRO 12 mogelijk is. 

Enkele technische gegevens: 
■ uitgerust met 3 motoren en 3 koppen 
- geheel gescheiden opname¬ 
en weergavekanalen waardoor vele 
mogelijkheden zoals duoplay, 
multiplay en echo mogelijk zijn 
■ bandsnelheden 9,5 en 19 cm/s 
■ signaal/ruis-verhouding bij 19 cm/s 
^ 56 dB (DIN 45.405) ■ wow en 
flutter 0,08% bij 19 cm/s ■ afwijking 

van absolute bandsnelheid max. 
0,8% • frequentiebereik volgens 
DIN 45.511:19 cm/s 40-18000 
Hz (tussen 0-2,5 dB) 9,5 cm/s 
40-15000 Hz (tussen 0-2,5 dB) 
• aanlooptijd 0,3 s-heen-en terug¬ 
spoelen in minder dan 75 s voor 
540 meter band ■ ingebouwde 
monitorversterker - cueing-knop 
- dubbing-knop 
• afmetingen 52 x 34 x 24 cm 
• gewicht 23 kg 
■ 2128,- 

PHILIPS 
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Iafd. postorders 
POSTBUS 49 LEEUWARDEN 

TEL. 05100-25871 

SKJLTRONIC^yV 

Intregrated circuits voor orgels, tel schakelingen 
etc. fabr. Texas Instr., 6 MOSFET frequentiede- 
lers in één huis, met aansluitgegevens, slechts ƒ 21, — 

FET TIS 34 ƒ 3, BC 108 ƒ 0,90 
UJT TIS 43 ƒ 3,10 BC 183B ƒ 1,65 
UJT 2N4893 ƒ 3,90 MPS 5172 ƒ 1,10 

2N3703 ƒ 2,-- 2N3704 ƒ 2,— 
2N3705 ƒ 1,90 2N3708 ƒ 1,20 

TIP29/30 paar ƒ 10, 20 TIP31/32 paar ƒ 13, 40 

Snelle schakeldiode BA 180 ƒ 0,30 
100 stuks ƒ 25,-- - 1000 stuks ƒ 215, -- 
Universele germanium diode AA 118 ƒ 0,45 

Gelijkrichtcel B 30 C 250 ƒ 2, 25 
B 40 C 3200 ƒ 3, 50 - B 80 C 15QQ ƒ 4,— 

dfOscillatorspoel voor orgels ƒ 2770 J|| 
Computerlampje, ca. 20 volt, 50Ma, longlife 
met draden ƒ 0, 45 
Signaallampje 24-30volt-2 watt ƒ 0,40 

Prof. voetschakelaar voor leslie en gitaar, 
met rubber knop f *>60 
Orgelregisterschakelaar met theater- 
tablet, ongegraveerd ƒ 2,80 

4 oktaafs klavier ƒ 92, -- | 5 oktaafs klavier ƒ110, -£ 

12 orgel delerprints voor HO + 7 delers, 
met schema f 20, 
Komplete 13 tonige pedaalunit met wissel - 
kontakten f 95, -- 
Komplete 13 tonige pedaalunit met wissel - 
kontakten: zelfbouwpakket ƒ47,50 
Nieuwe orgelkast, frans noten_ ƒ295, -- 

Philips luidspreker 13 x 18 cm, 
dubbelconus, 5 watt ƒ 8, 75 
20 cm 0 10 watt f 19, 50 
25 cm 0 10 watt f 22, 
30 cm <£> 20 watt, let op \_ f 32, -- 

Vitrohm weerstanden, 6 watt 
125 ohm, 270 ohm, 500 ohm, 3K3,10K ƒ 0, 65 
Vitrohm weerstanden, 12 watt 
3, 5 ohm, 10 ohm, 13 + 37 ohm, 75 ohm ƒ 0, 80 
Assortiment Vitrohm. 10 stuks ƒ 5, -- 

Instelpotm. voor printmontage, alle waarden ƒ 0, 45 
Per 10 stuks ƒ 4, -- 
Weerstanden, \ watt 10%, alle waarden ƒ 0,10 
Zolang de voorraad strekt: 
100 stuks per waarde ƒ 3, 50 
Weerstanden, 1/3 watt 5%, ruisarm ƒ 0,12 
100 stuks per waarde ƒ 8, -- 
Weerstanden, assortiment. 
per half POND (ca. 450 stuks) ƒ 15, -- 
Assortiment condensatoren, polyester, 
styroflex en keramisch, van 470pF t/m 
0, 47uF, per 100 stuks ƒ 7,50 

BASPEDAAL met sustain, zie Radio Bulletin 
augustus 1970, komplete bouwset met kast ƒ167, 60 

B BOUWBESCHRIJVING orgel met 2x4 okt. ƒ 7, 50 j 

ZOJUIST VERSCHENEN BOEKWERK E"Zo bouwt u zelf een elektronisch orgel. " 
met 150 schema's en tekeningen_f 12,50 

:ring onder rembours of vooruitbetaling. Min. order ƒ 

VRAAG ONZE PRIJSLIJST VOOR ORGELBOUWERS 

LOI-onderwijs dat het onderste uit de kan der nieuwste 
ontdekkingen haalt, waardoor de opleidingen op hoog 
niveau staan en blijven. 
Schakeltechniek: 
Een zeer moderne opleiding die onder meer de begin¬ 
selen behandelt van de computertechniek (digitale 
meettechniek) met behulp van halfgeleiderdioden. 
Versterkertechniek: 
Vooral gericht op de nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van versterkingen op lange afstand. 
Elektronicatechnicus (nerg): 
Zeer gerichte opleiding voor het officiële diploma. Prak- 
tijkdagen afgestemd op het examenonderdeel praktisch 
meten. Materiaal wordt verstrekt om thuis werkstukken 
te ontwerpen èn te vervaardigen. Cursus zeer up-to-date; 
behandelt reeds Thyratron (gestuurde diode). 

Vraag een studiegids met zeer uitgebreide informatie 
over de ruim dertig opleidingen die de LOI verzorgt op 
het gebied van elektrotechniek. 

instituut voor technisch onderwijs van de 

leidse onderwijsinstellingen 
instellingen zonder winstdoel 

erkend door de Inspectie van het Schriftelijk Onderwijs 
m.m.v.het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 

Leiderdorp/ Leidsedreef 209 

’s avonds of in het weekend een studiegids aanvragen? 

bel: (01710)44451* 

bon stuur mij zonder enige verplichting alle informatie 

over de cursus - 

mevr. 
mej.- 
dhr. 

straat- 

woonplaats 

uitknippen en als brief of op een briefkaart verzenden. 
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Het maandblad Elektuur verschijnt de eerste 
van elke maand, behalve in juli en augustus 
waarin één dubbelnummer verschijnt als spe¬ 
ciale uitgave voor halfgeleiders. 

Hoofdredakteur 

Redaktie 

Grafische redaktie 
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Bourgognestraat 13 
Beek ( L ) 
P. Lambrechts 
W. L. Leiner 
Jan Pas 
M. L. J. Janssen 
R. Hamers 
J. Bolland 
Harry P. Bruning 
Mevr. A. van Meyel 

Abonnement 1971 

voor Nederland f 17,50 
voor België Bfr. 250,— 

NIET BETALEN, WACHTEN OP ACCEPTGIROKAART 

Administratie 

Administratie België 

Postbus 75 
Beek ( L ) 
Tel: 04402-2149 
Giro: 124.11.00 
t.n.v. Elektuur. 
Bank: ABN, Geleen. 

Postbus 75 
Beek ( L ) 
Nederland. 
PCR: 17.70.26. 

Selektuur 1115 
Betrouwbaarheid 1122 
Omschakelen 1123 
Driehoek- en blokgolfoscillator 1128 
AC-flip-flop met 7401 1129 
In dit artikel wordt een uit eksperimenten ontstane AC-flip-flop behandeld. 

Uitgave : Elektuur N.V. 
Postbus 75 
Beek 64. 

Abonnementen: 
abonnementen kunnen elke maand ingaan en 
lopen bij voorkeur synchroon met het kalender¬ 
jaar. Zij eindigen alleen na schriftelijke opzeg¬ 
ging. Prijs: f 17,50 per jaar (inklusief BTW). 
Voor België: Bfrs 250,—. Speciale tarieven voor 
kollektieve abonnementen (studiecentra bedrij¬ 
ven en e.d.). Buitenland: f 19,50. 

De in dit blad opgenomen schakelingen zijn 
uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik 
( 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 van publikatie zonder 
verplichting tot terugzending, tot wijziging of 
vertaling van de inhoud van de inzending, en 
tot gebruik ervan in andere uitgaven of aktivi- 
teiten van de N.V. Elektuur. Overneming van 
publikaties of delen daarvan uit Elektuur kan 
uitsluitend geschieden met voorafgaande schrif¬ 
telijke toestemming van de uitgeefster. 

Omslagfoto: 
Dit nummer van Elektuur heeft zijn speciaal 
karakter te danken aan de digitale IC's, in het 
bizonder de 7401. 
De voorplaat toont enkele eksemplaren die 
door hun lage prijs interessant zijn voor de 
vrijetijds-elektronikus. 

Display 1134 
Versterker met Rjn van 2,2 GOhm 1136 
Flash-light 1136 
Binaire vergelijker t.h. van Coehoom 1137 
Binair kodeslot 1139 
In het hier beschreven ontwerp is die bouwsteen van de toekomst verwerkt 
in een binair kodeslot. 

Trapspanningsoscillator met 709 1140 
Schakelingen met NAND en LDR's 1141 
Lichtafhankelijke tijdschakelaar 1142 
Tijdschakelaar met SCS 1142 
Clignoteur 1143 
Nauwkeurige digitale dokatimer t.h .van Coehoorn 1144 
De NAND als lineaire versterker 1147 
De toepassing van TTL-poorten als lineaire versterkerelementen is nog 
slechts weinig bekend. Hoewel het toepassingsgebied beperkt is biedt de 
FJH231 (SN7401) in dit opzicht enkele interessante mogelijkheden. 

Thyristor toerenregeling 1148 
Temperatuurregelaar voor elektrische verwarmingen 

1148 
FM-detektOr J.A. Broekhans 1149 
Een steeds meer gebruikte manier om laagfrekwente informatie uit een FM- 
gemoduleerd signaal te halen is de toepassing van een teldetektor. Het grote 
voordeel hiervan is dat deze niet hoeft te worden afgeregeld. 

Luukse interkom M.L.J. Janssen 1150 
Universeel voedingsapparaat 1152 
Het hier beschreven voedingsapparaat is uitgerust met een automatische 
instelbare stroombegrenzing en heeft een uitgangsspanningsbereik van 0-30 
Volt. 

Breedbandantenneversterker voor zelfbouw 1153 
Dokatimer voor 'n tientje f. van den Eynde 1156 
Kontinue regelbare fazehoekontsteking 
voor thyristoren 1058 

Elektuur november 1970 



SPAR • din-pluggen (ook met symbool) 
en chassisdelen 

• Japanse pluggen en chassisdelen 
• din verloop en verlengsnoeren 

uit voorraad 

^KER • schakelaars bouwsteenprincipe 
op bevestigingsrail 

• spoelen en spoelvormen 
• knoppen 

ALLEEN VERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND 

ELECTRONICA 
Damrak 47-48 Amsterdam-C. (020) - 22.79.77 

Goedkope 
UHF FET 

voor gebruik 
bij 450 MHz 

De Siliconix E300 geeft een nieuwe goedkopere 
oplossing voor commerciële U.H.F. schakelingen. De 
zeer succesvolle 2N5397 hoogfrequent FET chip is nu 
leverbaar in epoxy: sterk gereduceerde prijs bij dezelfde. 
prestaties. Geschikt voor gebruik in elke U.H.F. 
,,common-gate", „common-source" of,,mixer" 
schakeling. 

Onderstaand schema toont de E3Ó0 in een 
,,common-gate" versterker schakeling. 
Vermogensverterking is ongeveer 1 2 dB bij 450 MHz. 
met een ruisniveau van typisch 4 dB. Afregelen van de 
schakeling brengt het ruisniveau terug tot ongeveer 
3,3 dB bij het behouden van een vermogensversterking 
van zo'n 10 dB. De schakeling is stabiel voor 
frequenties boven 450 MHz. 

Siliconix voor junction — en MOS FET's 
en nu ook voor Microwave halfgeleiders 
Technische gegevensbladen en application notes 
worden U op aanvraag toegestuurd door: 

Siliconix 
Mulder-Hardenberg. 
Postbus 7256, 
Amsterdam-Z. telf. 020 761 002 
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is slechts weinigen gege„ 
©n 

Toch werkt iedere kleine afwijkin 
storend. LEA-apparatuur signa 
leert ook dié onzuiverheid, welke 
voor velen niet meer hoorbaar zal 
zijn en toch storend werkt. 

GENERATOR GMW 40 - f 3760,-' 
bandbreedte: 2 Hz-200kHz 
fijnregeling : ± 5% 
vervorming : 0,1% 
uitgang : symmetrisch en asymmetrisch 
niveau : + 6 dB in 5tt 

+ 22 dB in 2000 

PSOPHOMETER E.V.B. 40 - f 3080, 
gevoeligheid: -115dB 
ingang : symmetrisch 
eigen ruis : < -125dB 

WOW- EN FLUTTERMETER VFR 3 - f 3580,-* 

voor het meten van snelheidvariaties van 
bandrecorders, draaitafels en geluidsfilmpro- 
jectoren. 
flutter-factor: 0,15 -1,5% (volle schaal) 
generator : 3000 Hz of 3150 Hz 
standaard : C.C.I.R. 

VERVORMINGSMETER E.H.D. 40 - f 4000,-* 
gecombineerde decibel en vervormingsmeter: 
symetrische ingang en hoogohmige ingang 
vervormingsmeter: 
10 Hz —100 kHz (grondgolf) 
20 Hz-250 kHz (harmonischen) 
0,1% volle schaal (gevoeligheid) 
decibel- en millivoltmeter: 
gevoeligheid : 100 \i V - 300 V (volle schaal) 
frequentiebereik: 2 Hz-400 kHz 

* Alle vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. 

Vraagt demonstratie of inlichtingen ON METERfWBRIEK 
Cl/ DORDRECHT 

postbus 42 - lijnbaan 12 
telefoon 01850-43055* 
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Hoofdtelefoon 
Door enorme belangstelling nu f 17,95 
25-18.000 Hz, 4-16 Ohm, 
2 meter snoer met plug 

Hoofdtelefoon, Mark 2 met 
krulsnoer (varkensstaart) f 39,50 

Hoofdtelefoon met haar- 
beschermer, Costum f41,— 

Transistor vergelijkingstabel 
met gegevens over diodes en 
transistoren f 5,95 

Se lekte Elektronika 

Lenco P.U.arm L 75 TA f 99,— 
Lenco element M 94 f—49^_— 

f 148,- 
SEK prijs f 119,- 

LencoP.U.arm L 69 TA 
Lenco element M 94 

f 59,- 
L_49^_- 

f 108,- 
SEK prijs f 99,- 

15 Watt luidspreker kit bestaande 
uit: 3 luidsprekers, 3 weg filter, 
voorfront met doek 45-20.000Hz f 64,50 

Philips "Dome tweeter" 
AD0160T8 1000-22.000 Hz 20 Watt 

5000-22.000 Hz 40 Watt 
Stralingshoek bijna 180° 

Uit voorraad leverbaar f 26,25 

mm 
BASF BANDEN 
Cassettes C 60 f 4,95 

C 90 f 7,50 
C 120 f 9,75 

8 cm. 65 m. f 3,30 
13 cm. 270 m. f 9,75 
15 cm. 360 m. f 10,75 
18 cm. 540 m. f 15,50 

8 cm. 90 m. f 4,10 
13 cm. 360 m. f 10,75 
15 cm. 540 m. f 15,50 
18 cm. 730 m. f 19,95 

L.H. 13 cm. 270 m. f 11,85 
15 cm. 360 m. f 13,45 
18 cm. 540 m. f 18,90 

Philips luidspreker omhuizingen 
voor zelfbouw 2e druk f 4,25 

Universeel meter. Fraai houtkleurig front, 
zeer grote en duidelijke spiegelschaal, 
meetinstrument klasse 1,5, 20.000 Ohm 
per Volt. Lage weerstandswaarde zoals 
1 Ohm goed afleesbaar f 59,50 
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Klub biedt 

SPECIALE AANBIEDING 

IC SN 7401 

bij de SEK-handelaar voor f 2, — per stuk 
(met specifikaties). 

Decade bank belasting weerstanden 1/2 
Watt maximum spanning, condensatoren 
250 Volt voor het experimenteel vaststel¬ 
len van de waarden van weerstanden en 
condensatoren f 24,75 

Licht relais klein afstand in donker ca. 5 
meter, overdag ca. 3 meter (zie af¬ 
beelding SEK prijs f 49,50 

Licht relais groot, afstand ca. 10 meter 
in donker, overdag ca. 6 meter (nieuw 
model) 

Buisvoltmeter Model K 1420 meter 
200 Ua. 
D.C. 1.5-5-15-150-500-1.500 Volt 
A.C. 1.5-5.15.5-. 150.500.1500 Volt 
Ohms. 10-100-1 K-10K-1M-1 OM 

Spec. SEK prijs f 225, — 

Intel stereo tuner versterker M.G. + UKW 

2x15 Watt continue 
2 x 20 Watt muziek f 347, — 

Spec. SEK prijs f 269, — 

Arnhem, Radio Te Kaat N.V. Jansbuitensingel 2 

VERKRIJGBAAR 
Alkmaar, Radio Elco Laat 204 
Breda, Radio Beurs Karnemelkstraat 10 

BIJ DE 
Eindhoven, Radio Vogelzang, Willemstraat 83, 
Enschede, Wiederhold, De Klomp 26, 
Groningen, Cresendo, Zwanestraat 24, 

SEK HANDELAAR Heerlen, Radio Vogelzang, Akerstraat 70-72 
Hilversum, Radio Gooiland, Langestraat 107, 
Leeuwarden, Radio Bouwman, Nieuwestad 30, 
Venlo, Baur Electric Service KHeine ■Kerkstraat 1 

tel. 085-432445 
te1.02200- 16123 
tel.01600- 33772 
tel. 040- 25287 
te1.05420- 13157 
tel. 050- 28890 
tel. 045- 716055 
tel.02150- 43333 
tel.05100- 28214 
tel. 04700-17154 
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analog 
4 quadrant 
multiplier 
zm605 

Low cost • small size • high accuracy,error: 
< 1 % (without trimpots) • freq. response 
500 k Hz. (-3 dB) • slew rate 6 v/pS (min.) 

xy 
output 10 V - 4 mA • scale factor: E =- 

out 10 
no external components • short circuit- 
proof • size 37 x 37 mm. • operating temp. 
-25° to + 85° C. 

VA 

Wijnhaven 80 Rotterdam-3001 
Telefoon (010) 137395 Telex 22079 

H e * 

Kontaktmateriaal 

in precisie apparatuur 
voor laboratoria en research 

miniatuurstekers, -bussen en 

-klemmen met 2 mm 0 stiften 

hl Hirsthmann 
Richard Hirschmann Electronica Nederland N.V. 
Pampuslaan 90 - Postbus 92 - Weesp tel. 02940-13650/13659 

1104 
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VAN DAM ELEKTRONICA - VAN DAM ELEKTRONICA - VAN DAM ELEKTRONICA - VAN DAI 

In dit blad zijn door de redaktie van Elektuur vele interessante toepassingen opgenomen van de geintegreerde schakeling type 7401. 

Van Dam Elektronica biedt U: 

DE 7401 Viervoudige positieve NAND-poort met twee ingangen per poort en open collector. 

TECHNISCHE GEGEVENS 
Voedingsspanning : minimaal: 4,75 Volt, typical: 5 Volt, maximaal. 5,25 Volt. 

Temperatuurbereik : van 0°C tot +70°C. 
Ingangsspanning voor verkrijgen van een 0 op de uitgang : minimaal 2 Volt. 

Ingangsspanning voor verkrijgen van een 1 op de uitgang : maximaal 0,8 Volt. 

Lekstroom aan de uitgang van de poort : maximaal 250 uA. 

Restspanning op de uitgang bij een 0 op de uitgang : maximaal 0,4 Volt. 

Stroomverbruik bij logische 0-niveau (per poort) : nominaal 4,2 mA. 

Stroomverbruik bij logische 1-niveau (per poort) : nominaal 1,2 mA. 

Stijgtijd bij een uitgangsbelastingsfactor van 10 : maximaal 45 nSec. 

Valtijd bij een uitgangsbelastingsfactor van 10 : maximaal 20 nSec. 

INTERNE SCHEMA: AANSLUITINGEN: 

SPECIALE VAN DAM ELEKTRONICA AANBIEDING GELDIG T/M DECEMBER 1970: 

DE 7401 INCLUSIEF DE 14-PENS ZELFBOUW IC-VOET VOOR SLECHTS f 3,50 

U kunt de door ons geadverteerde materialen op verschillende manieren bestellen: 

De snelste en goedkoopste manier is het zenden van een gegarandeerde blauwe girokaart, waarop ons gironummer (295550) en 

onze naam (Van Dam Elektronica - Rotterdam) is ingevuld of een volledig ingevulde betaalcheque aan ons adres: Van Dam Elek¬ 

tronica Postbus 3149 te Rotterdam onder vermelding van de gewenste materialen. Vergeet U met Uw handtekening op de aar- 

voor bestemde plaats te zetten? Indien U het totaalbedrag zelf invult, vermeerdert U dit dan wel met minimaal f 0,40 voor het 

verzenden van Uw bestelling; de PTT doet dit niet gratis! Direct na ontvangst van Uw schrijven kunnen wij dan Uw bestelling fran- 

co aan U toezenden. 

Bij bestelling onder rembours moet het totale orderbedrag meer dan f 10,- bedragen. Bij rembourszendingen bedragen de porto- 

kosten echter f 2,50; bovenstaande manier kan voor U dus veel voordeliger zijn. 

VAN DAM ELEKTRONICA ; VOOR KWALITEIT IN KWANTITEIT. VAN DAM ELEKTRONICA ; VC 

1106 
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VI ELEKTRONICA - VAN DAM ELEKTRONICA - VAN DAM ELEKTRONICA - VAN DAM ELEKT 
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De magneetkop van video-, 
band- of cassetterecorder wordt 
behalve door stof en vuil ook 

magneetkop vervuild ? 

nog verontreinigd door slijtdeel- 
tjes van de banden. 
Video Spray 90 verwijdert al dat 
schurende vuil en voorkomt 
daardoor slijtage en beschadi¬ 
ging. Onmisbaar voor elke re¬ 
corder, want alleen een schone 
magneetkop betekent zuivere 
weergave! 

Kompleet programma onderhouds- en reinigingsmiddelen voor alle sektoren der techniek. 

si even 
^ schoonspuiten 

met 
rf video 
I spray 90 

ld N.v. CONNECTOR Prinsengracht 634 

' Amsterdam-C Tel. 020 - 234088/235831 

het meest gevraagde 
UNIVERSELE MONTAGEMATERIAAL 

voor inbouw van 
elektronische apparatuur 

Gratis documentatie bij: 

Marston 
Marston Excelsior Limited, Fordhouses. Wolverhampton. England 

RRONTAFLBX 
GULLY 

antwoordnummer: 220 Tel: 02158 -3393 

Marston Koellichamen 
reduceren de koelingsonkosten 

De vraag naar steeds kleinere en compactere apparatuur 
brengt op zichzelf al speciale koelingsproblemen met zich 
mee. Marston koellichamen bieden de elektronicus 
buitengewone voordelen bij het ontwerpen. 

Marston koellichamen, door natuurlijke luchtconvectie 
gekoeld, worden speciaal ontworpen voor de koeling van 
krachttransistoren en halfgeleidingsinrichtingen. 

Marston koellichamen hebben een hoog warmtegeleid- 
ingsvermogen, zijn compact en licht van gewicht. Zij zijn 
grondig gekeurd en worden met bevredigende resultaten 
in vele verschillende soorten apparatuur gebruikt. 

Marston koellichamen zijn in tal van lengten, gatpatro- 
nen en oppervlakteafwerkingen leverbaar. 

Marston warmteoverdrachtsapparatuur bezit een bet¬ 
rouwbaarheid, die het resultaat is van vijftig jaar ervaring 
met het ontwerpen en fabriceren van warmtewisselaars. 

Heeft u interesse ? Marston's grote kennis en ervaring is 
voor u beschikbaar. Vraag nadere inlichtingen via 

onderstaande bon. 

Gaarne ontvangen wij uitvoerige documentatie over Marston koellichamen. 

ICI (Holland) N.V., Postbus 551, Wijnhaven 107, Rotterdam 

an IMI company m 
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Een werkelijk Solid State Keyboard... het eerste in zijn soort 
De doorbraak: Door toepassing van 

het Hall-effect heeft MICRO 

SWITCH ’s werelds eerste prak¬ 

tische toepassing ontwikkeld van een 

geïntregreerde schakeling als scha- 

kelelement voor een toetsenbord. 

Deze minuscule chip (zie inzet) wordt 

bediend met een magneet gemon¬ 

teerd in een plunjer. 

MICRO SWITCH combineert hier¬ 

mee voor het eerst een geïntregreerde 

schakeling (I.C.) met toetsenbedie- 
ning. 

Het resultaat: SSK - een geheel Solid 

State Keyboard, dat u ongekende 

flexibiliteit, betrouwbaarheid en be¬ 

sparing geeft. SSK wordt volgens 

uw specificaties samengesteld en ge¬ 

codeerd, gereed om in uw kostbare 

apparatuur feilloos te functioneren. 

Langdurig beproefde betrouwbaar¬ 

heid: Van druktoets tot aansluiting, 

elk onderdeel van het nieuwe SSK 

keyboard is geheel solid state. Het 

enige bewegende, mechanische on¬ 

derdeel is de plunjer. Geen mecha¬ 

niek, geen bewegende contacten, die 

prellen, slijten of stuk gaan, geen 

invloed van stof. 
Drievoudige besparing: 

1. Uw investering is lager en afge- 

stemd op uw hoge produktie-eisen. 

2. Het uitgangssignaal van SSK 

wordt prelvrij opgewekt, daardoor 

geen elektronische aanpassing aan 
uw apparatuur. 

3. Geheel solid state constructie 

maakt onderhoud aan SSK over¬ 
bodig. 

Ongeëvenaarde flexibiliteit: Alle in¬ 

delingen en formaten voor toetsen¬ 

borden verkrijgbaar. Codering in 

elke 10-bits code (of minder), hexa- 

decimaal, BCD, USACII, EBCDIC 

en speciale coderingen.Ook uw eigen 

codering. Alle kleurencombinaties. 

Uitvoerige documentatie ligt voor u 
gereed. Schrijf of bel 

Honeywell 
afdeling MICRO SWITCH precisiecomponenten. 
Rijs wijkstraat 175, Amsterdam, tel. 020 -15 68 15. 
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ï/M&J/Jm 

Scharnierend, ^ 

transparant deksel 

kan worden 

gesloten tijdens 

het spelen van alle 

typen platen 

Automatische 

veiligheidssteun 

Grote, zwevend 

opgehangen draai¬ 

tafel met 2-traps 

snaaraandrijving 

Antistatische, 

stofwerende mat 

Hoofdschakelaar 

Indicatie-lampje 
Elektronische, 

geruis- en 

wrijvingloze 

afslag d.m.v. 

licht-gevoelige cel 

Elektronische 

snelheidskeuze- 

schakelaar 
Elektronische 

stop-schakelaar 

PHILIPS 

Elektronische 

start-schakelaar 
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202 ’Electronic’ platenspeler 

nu uitgerust met het unieke 

opneemelement GP400 
Ontkoppeld 
contra-gewicht 
voor het 
uitbalanceren van 
de ornemer-arm 

Wrijvingsarme 
lagering 

Semi-hydraulische 
armlift voor het 
veilig en exact 
plaatsen van de 
naald 

Schuifgewichtje 
voor een 
nauwkeurige 
instelling van de 
naaldkracht 

Continu-regelbare 
dwarsdruk- 
compensatie 

Lange, 
resonantie-vrije 
opneemarm met 
minimale fouthoek 

Individuele 
fijnregeling van de 
drie snelheden 

Philips GA 202 HiFÏ/stereo platenspelei 
Enkele eigenschappen: 

• Elektronische snelheidsstabilisatie (jengel: < 0,11%) 
• Elektronische, individuele snelheidsfijnregeling 

(± 2% per toerental) 
• Elektronische, geruis- en wrijvingloze afslag d.m.v. 

een lichtgevoelige cel 
• Tweeledige snaaraandrijving (rumble: <-60 dB) 

Philips GP400 

HiFï/stereo 

opneemelement 

Enkele eigenschappen: 

• Hoge spanningsafgifte (ca. 7 mV/kanaal) 
• Lage aftastvervorming (< 1%) 
• Geringe naaldkracht (1,5-3 g) 
• Vrijwel rechte frequentiekarakteristiek 

(20-20.000 Hz + 2,5 dB) 
• Diamantnaald met hoge compliantie 

(ca. 20 x 10 ~6 cm/dyne) 
• Grote kanaalscheiding (> 20 dB bij 1000 Hz) 
• Geringe bewegende massa (0,8 mg) 

J Universele 
elementhouder 

[Bedieningsknop 
Jvoor de semi- 

hydraulische 
armlift 

De prijs van deze hoogwaardige Philips 202 ’Electronic’ 
platenspeler, inclusief het magneto-dynamisch 
opneemelement 22 GP 400 , op notehouten voet 
met transparant deksel, bedraagt f 509,- 
(meerprijs palissander-uitvoering f 10,-). 

■ ■ III Stuur een ongefrankeerde envelop met uw naam en 
DH III adres naar Philips Nederland n.v., Antwoordnummer 35, 
■ ■■■■■■ Eindhoven en u ontvangt de gratis brochure. 
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KWALITEIT, BETROUWBAARHEID EN SERVICE 
de drie peilers waarop TUNGSRAM al meer dan 60 jaar rust 

RADIOBUIZEN 
TV-BUIZEN 

BEELDBUIZEN 
HALFGELEIDERS 

TUNGSRAM is de zekerheid van de vakman 

N.V. Gloeilampenfabriek RADIUM - Tilburg 
de Regenboogstraat 12 
telefoon 04250 - 2.25.50 en 2.25.51 - telex 50133 

kontaktproblemen 
spuitu 
weg met 
«kontakt» 
KONTAKT 60 

Reinigt kontakten snel en 
geeft langdurige bescherming 

PLASTIK SPRAY 70 
glasheldere kunstharslak voor 
isolering en waterdichte 
afdichting van kontakten 

KALTESPRAY 75 
voor het vaststellen van 
thermische onderbrekingen 

nv connector 
Prinsengracht 634 Amsterdam-C 

Tel. 020 - 234088/235831 

AFD. POSTORDERS 
POSTBUS 49 LEEUWARDEN 

TEL. 05100-95871 

SKILTROIMICS N.V. 

ZEER BEPERKT LEVERBAAR 
IIMTEGRATED CIRCUIT 

DIGITALE HOOFDOSCILLATOR 

Elke IC (afb. op ware grootte) bevat drie 
circuits voor elk één toon. Vier van deze 
IC’s vormen een 12-tonigehoofdoscilla- 

tor met absolute nauwkeurigheid, welke 
NIET gestemd behoeft te worden. Voor de 
uitsturing van deze IC’s is alléén een 
simpele referentie-oscillator nodig van 

ca. 800 kHz. 

I DATA , I 
| Werkspanning: elke spanning tassen 0 en 30 volt ■ 

Uitgangssignaal: tot 11 volt blokspannmg. 

U itgangs impedantie: minder dan 2 Kohm. 

Opgenomen vermogen: max. 5Ma bij 30 volt. 

Prijs: per stuk ƒ 90, -- 

Levertijd: 

4 stuks ƒ 340, -- 
1 ^ 2 weken. 

Geïntegreerde frequentiedelers (6 in één 
TO-100 huis) welke direkt hieraan gekop¬ 
peld kunnen worden, per stuk ƒ 21,--. Aan - 
sluitgegevens worden bijgesloten. 
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Alleen leverbaar 
met ingebouwde 
ervaring 
Als het om telekommunikatie gaat 
kunt u tegenwoordig kiezen uit een 
groot aantal mogelijkheden. 
Daar is niets tegen. Als u maar in het 
oog houdt dat ieder 
telekommunikatiesysteem zo goed 
is als zijn apparatuur. Dat u aan 
kunstzinnige kunststofkastjes niet 
kunt zien of, hoe en hoelang u op de 
inhoud ervan kunt rekenen. 
Niet kunt bekijken of uw investering, 
eruit komt. Moet afwachten hoe het 
straks gaat met service en zo. 
Allemaal dingen waar u erg goed 
over kunt praten met Vanandel. 

Want Vanandel levert en installeert 
niet alleen telekommunikatie- 
apparatuur, ze weten er ook alles 
van. Alles van mobilo-, mari-, en 
portofoons, van bedrijfstelevisie, 
loudhailers, interkomsystemen en 
personenoproepinstallaties, van 
transistorversterkers, antennes en 
teleskopische masten. U moet toch 
eens bellen. Al is het maar om een 
ervaring rijker te worden. 

Afdeling Telekommunikatie, 
Nieuw Mathenesserstraat 33, 
Rotterdam. Telefoon (010)-264700 

Elektuur november 1970 1113 



THUIS PROEVEN DOEN. EEN MONDELINGE LES BESTAAT UIT HERHALING; BESPREKING VAN 

DE THEORIE IN PRAKTIJK BRENGEN. VRAAGSTUKKEN EN MEETDEMONSTRATIES. 

BASIS- 
ELEKTRONlCUS 

DUUR 

SCHRIFT. 

LESSEN 

MONDELINGE 

LESSEN 

VOOR¬ 
OPLEIDING AANVANG 

CURSUS 
PLAATSEN 

1 0 mnd. 

1 per 

week 

1 avond 

per maand 

LTS-E 

MULO e.d. 9-1-1971 

Arnhem 

Amsterdam 

1 4 mnd. 

1 per 

week 

1 avond per 

maand + 6 
zaterdagen 

MTS-E 

Basis- 
elektronicus e.d. 

9-1-1971 

Arnhem 

Amsterdam 

1 0 mnd. 

1 per 

week 

1 zaterdag 

per 3 weken 

Monteur 

NERG e.d. 9-1-1971 Arnhem 

5 mnd. 

1 per 

week 

1 lesavond + 

4 zaterdagen - 9-11-1970 15 

5 mnd. 

1 per 

week 

1 zaterdag 

per 14 dagen 

Monteur NERG 

zonder diploma 9-1-1971 Arnhem 

Zend mij meer gegevens van de cursus 

Naam 

Adres 

Plaats 

OPZENDEN 

Elektronica 
opleidingen 
Dirksen 
Parkstraat 25, Arnhem, tel. 085-437424 

Ons studiesysteem is uniek 

THUIS STUDEREN; SCHRIFTELIJK 

OF MET GELUIDSBAND. 

Wij combineren schriftelijk 
en mondeling onderwijs. 

Bij ons studeert u sneller. 
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selektuur 

tv-kamera voor de maan 

Teleurstellend en kostbaar was het dat de kleuren T.V. ka¬ 
mera, die na de landing van de Lunar Module bij de Apollo 
werd gebruikt het direkt na het ”zien” van zonlicht door 
inbranding af liet weten. 
RCA Astro-Electronics Division ontwikkelde nu voor 
NASA voor ca. 700.000 gld 2 ruimte kleuren televisie-ka- 
mera’s voorzien van de Silicon Intersifier Tube (SIT). Deze 
kamerabuis heeft het voordeel niet in te branden als de ka¬ 
mera per ongeluk direkt op de zon wordt gericht. 
De gevoeligheid van de SIT samen met de kamera ALC (au- 
tomatic light control) geeft een ekstreem groot kontrast. 
Het inwendige oppervlak van de SIT is opgebouwd uit 

hartkomputer zo groot 
als speelkaart 

Drie geleerden hebben een komputer ontworpen die niet 
groter is dan een pak speelkaarten en die het leven kan red¬ 
den van velen. Het instrument bekend als ”vida” (ventricu- 
lar impulse detector and alarm) geeft een luid signaal als 
het hart van iemand, die het apparaat bij zich draagt, op 
zodanig ongewone manier gaat kloppen, dat dit erop duidt 
dat de hartslag helemaal kan gaan ophouden. Na het eerste 
signaal heeft de patiënt, aldus de uitvinders, dan ongeveer 
drie dagen de tijd om zich onder behandeling te laten stel¬ 
len. 
De ”vida” is ontworpen door de hartspecialist Dr. Joh. 
Gofman uit San Francisco en twee deskundigen op het ge¬ 
bied van elektronika, Robert Chapman en Richard Law- 
horn. Het apparaat staat in verbinding met twee elektro¬ 
den die op de borst zijn aangebracht. Een speciale beveili¬ 
ging zorgt ervoor dat de ”vida” geen ”vals alarm” kan 
slaan. Er is een prototype van de ”vida” gemaakt en er zul¬ 
len er nog twaalf worden vervaardigd welke dan zullen 
worden onderzocht en beproefd met het oog op het op de 
markt brengen ervan. Men hoopt het apparaat in 1971 in 
de verkoop te kunnen gaan brengen. nP TTTn 

oorlogswekker 

400.000 afzonderlijke silicon-fotodiodes, dit geeft de buis 
een kontrastversterking van 150.000 x, een niveau nooit 
eerder bereikt met een kleuren TV-kamera. 
Normale kamerabuizen hebben een glad oppervlak van 
foto-geleidend materiaal, hetgeen kan inbranden bij hel 
licht of breken bij trillingen, en zijn minder gevoelig bij 
lagere lichtniveau’s. 
De SIT geeft de kamera de mogelijkheid opnamen te maken 
waarbij fijne details van lichte en donkere objekten samen 
in beeld worden gebracht. 
De hoge prijs voor deze kamera’s wordt hoofdzakelijk be¬ 
paald door de fabricage-problemen waarbij van 400.000 di¬ 
oden op een chip er niet een defekt mag zijn! Geheel nieuw 
is de ontwikkeling niet want reeds een jaar geleden kwam 
Philips met een dergelijke ontwikkeling, die door het Na¬ 
tuurkundig Laboratorium aan de pers werd gedemon¬ 
streerd. 

Alle radio- en televisietoestellen die vanaf nu in de Ver¬ 
enigde Staten— worden gebouwd, zullen worden voorzien 
van een klein apparaatje, dat bij een eventuele kernoorlog 
de bevolking moet waarschuwen. Het zal een hoge piep¬ 
toon uitzenden, ook als het toestel niet is ingeschakeld, 
waarna mededelingen volgen over het zoeken van een 
schuilplaats e.d. 
De Amerikaanse regering heeft 150 miljoen gulden uitge¬ 
trokken voor de bouw van tien radiozenders met lage fre- 
kwentie, die alleen voor dit doel mogen worden gebruikt. 
Het nieuwe waarschuwingssysteem heeft de naam ”Dids”, 
afkorting voor distributiestelsel voor mededeling van be¬ 
slissingen”. • 
Zodra de bevelvoerende generaal van het Noordamerikaan- 
se kommando luchtverdediging heeft vastgesteld dat een 
kernaanval op de Verenigde Staten wordt ondernomen, 
worden via de speciale radiozenders de apparaatjes in alle 
radio- en t.v.-toestellen geactiveerd. Dit neemt in totaal niet 
meer dan 13 sekonden in beslag. 
In Elektuur zijn al vaker anti-schakelingen beschreven voor 
hinderlijke storingen, zoals een Veronica-onderdrukker of 
een ”ster”dover, (spraak-muziek schakelaar). 
Dit nieuwe systeem lijkt ons echter zo waterdicht dat het 
onmogelijk zal zijn een Dids-uitschakelaar te maken. 
Of zou het met nog eens 150 miljoen lukken een apparaat¬ 
je te ontwerpen, dat staatlieden en generaals met een piep- 
toontje bewerkt als ze aan het gebruik van kernwapens 
gaan denken. 
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Zo luidde de opdracht: ontwerp voor een betaalbare 
prijs geluidsinstallaties met hoge kwalitatieve eigen¬ 
schappen, geschikt voor professionele doeleinden. De 
nieuwe serie Dynaco brengt het resultaat: inderdaad 
een hoge graad van technische perfectie. Aan de tech¬ 
niek is alle ruimte gegeven. De vormgeving is doeltref¬ 
fend, extravagante effecten in de geluidsweergave zijn 
vermeden, alle Dynaco componenten tonen een natuur¬ 
lijke helderheid, waarbij individuele stemmen en instru¬ 
menten zich duidelijk onderscheiden. GeÜ wonder dat 
de DYNACO-serie als beste te voorschijn kwam bij het 

l&ttenkaanse Consumer Report over Hi-Fi-apparatuur. 

AM-FM tuner/versterker SCAN-DYNA 3000; f 1 
Aanbevolen luidsprekers: 
Scan,-Dyna a-periodische boxen, type A25. 

Illlllll 

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

N.V. Acoustical Handel Mij. 
Koninginneweg 54 KORTENHOEF. Tel. 02150-61824 

1116 
Elektuur november 1970 



glas-kristal-ferriet-kop 
Voor het eerst is op de ”Fiarex” een glas-kristal-ferriet-kop 
getoond Deze door Akai ontwikkelde kop was tot voor kort 
niet te fabriceren. Tot nu toe werd voor de vervaardiging 
van opname/weergave koppen permalloy toegepast voor de 
kern en metaalfolie om de spleet te maken. De kern van 
deze nieuwe kop is van zuiver kristalferriet gemaakt, in te¬ 
genstelling tot het binnenoppervlak van het kopschild (in¬ 
clusief de kop en de kern), dat in glas is uitgevoerd. 
Het resultaat is dat de kop niet alleen stofvrij en onver¬ 
slijtbaar is, maar ook een ’Tocused Field” produceert (het 
magnetische veld wordt in een puntvormig veld geconcen¬ 
treerd). Hierdoor worden opnamen mogelijk zonder dat 
het opnamesignaal wordt afgezwakt door het signaal van 
de biasspanning 

Abonnementenadministratie over op Komputer. 

Het aantal abonnees op Elektuur is de afgelopen jaren be¬ 
langrijk toegenomen, en neemt nog steeds sterk toe. 
Zo sterk, dat besloten is, ons gehele abonnementenbestand 
vanaf januari 1971 in een komputer in te brengen. Zoals 
bij iedere wijziging - die in dit geval zeker een verbetering 
zal zijn - zullen hierbij natuurlijk wel enige problemen op¬ 
treden. Wij hopen dat U hiervoor begrip zult hebben, en 
ons zo spoedig mogelijk zult willen berichten, indien U 
als abonne onverhoopt Elektuur niet mocht ontvangen! 
Vanzelfsprekend betreft het hier slechts een uitzonderings¬ 
geval! 
De andere konsekwentie kan zijn, dat het niet altijd moge¬ 
lijk zal zijn om titels etc. op te nemen omdat slechts een 
beperkt aantal letterposities beschikbaar is. Ook hiervoor 
vragen wij Uw begrip. 
Ook kunt U ons zeer van dienst zijn, als U uitsluitend ge¬ 
bruik maakt van de stortings/acceptgirokaart die wij U 
over enige weken zullen toesturen. 

1. Heeft U een girorekening, vult U dan Uw gironummer 
s.v.p. in en ondertekent U de kaart. 

2. Heeft U geen girorekening*, en wilt U op het postkan¬ 
toor betalen, gebruik U dan ook deze kaart. 

3. Heeft U geen girorekening, maar wel een bankrekening, 
stuurt U de kaart dan s.v.p. voorzien van handtekening 
aan Uw bank. 

4. Betaalt U s.v.p. zo mogelijk omgaand, maar in ieder ge¬ 
val voor het einde van het jaar. 

Als U op deze wijze handelt, helpt U ons door een admini¬ 
stratief moeilijke periode heen! 

* Het kost U niets een prive-rekening te openen; vraag er 
naar op Uw postkantoor! 

verbeterde 
veldionen 

mikroskoop 
biedt nieuw zicht 

op atomen 

Een instrument ingezet voor metaalonderzoek op atomaire 

schaal 

Reeds vijftien jaar beschikt de wetenschap over een instru¬ 
ment, de veldionenmikroskoop, waarmee men het atoom- 
rooster van een metaal als wolfram zichtbaar kan maken en 
waarmee bij een miljoenvoudige vergroting men de adsorp¬ 
tie van afzonderlijke gasatomen aan zo’n metaaloppervlak 
kan gadeslaan. Dit ’gadeslaan’ is echter in de praktijk niet 
zo gemakkelijk, want de beelden, die destijds veel opzien 
baarden, kon men alleen na lange belichtingstijden van ge¬ 
middeld tien minuten op zeer gevoelig filmmateriaal vast¬ 
leggen. Van een direkte waarneming was dus geen sprake: 
daarvoor waren de beelden, die men op een fluorescerend 
scherm van een vakuumbuis kreeg, veel te lichtzwak. Lange 
tijd heeft het er op geleken, dat hiermee de mogelijkheden 
voor veldionenmikroskopie uitgeput waren, totdat onlangs 
Dr. A. van Oostrom, medewerker van het Philips Natuur¬ 
kundig Laboratorium te Eindhoven, samen met B. Manley 
van de Mullard Research Laboratories (Salfords. Engeland) 
en een studiegroep van de Universiteit van Cambridge, er 
in slaagden de veldionenmikroskoop ingrijpend te verbete¬ 
ren door toepassing van een uit de infraroodtechniek af¬ 
komstige elektronische beeldversterker. 

Atomen bleken molekulen 

De uitvinder van de veldionenmikroskoop is Dr. Erwin 
Müller, een in 1948 naar de VS geëmigreerde Duitser. Even 
bekend als zijn instrument werd, is ook het misverstand 
dat Dr. Müller in 1936, toen hij de veldemissiemikroskoop 
ontwierp, ertoe bracht te geloven dat hij afzonderlijke ato¬ 
men op het scherm van zijn vakuumgepompte elektronen¬ 
buis waarnam. De veldemissie verkreeg Dr. Müller door 
elektronen in vakuum te laten stromen vanuit een mikros- 
kopische dunne - geëtste - punt van een wolframdraadje 
naar een fluorescerend beeldscherm. Achteraf - na een ja¬ 
renlange kontroverse - moest Dr. Müller konstateren, dat 
wat hij voor afzonderlijke atomen had aangezien, grote mo¬ 
lekulen waren, waarvan de struktuur in de afbeelding niet 
te zien was. Dit misverstand werd in de hand gewerkt door 
de vaagheid van het waargenomen beeld, dat voor meerdere 
interpretaties vatbaar was. Het was jaren later, in 1951, de 
grote verdienste van Dr. Müller, om door juiste interpreta¬ 
tie van een fout bij een van zijn talrijke eksperimenten, het 
voor de nieuwe hier beschreven vorm van mikroskopie on¬ 
misbare effekt van de veldionisatie te ontdekken. Die fout 
ontstond bij een slecht vakuum in zijn elektronenbuis, 
waarbij vermoedelijk kwikdamp in de buis kwam en waar¬ 
bij min en plus van draadje en scherm verwisseld werden. 
Deze gasatomen werden als zij in de nabijheid kwamen van 
het fijne dunne metaaldraadpuntje (de oorspronkelijk als 

Elektuur november 1970 1117 



EINDELIJK ...!!!!! ! i 
w 

Binnenkort verschijnt de kataiogus 1970/1971 
een vademecum op electronisch en electrotechnisch gebied 
Prijzen en uitgebreide gegevens van: 
Halfgeleiders, buizen, draad en kabel, 

antennes, microfoons, batterijen, ver¬ 
lichting, luidsprekers, montagemateri- 

aal, koptelefoons, opneemelementen, 
diamanten,en saffieren, transformato¬ 
ren, stopkontakten, schakelaars, zeke¬ 

ringen, soldeerbouten, soldeer, meet¬ 

instrumenten, autoradio's, weerstan¬ 

den, condensatoren, lektuur, luidspre- 

kerdoek, luidsprekerboxen, muziek¬ 

banden, netvoedingsapparaten, zend- 
ontvangers, motoren, uurwerken, me¬ 

talen kasten, versterkers, jeugd-bouw- 

dozen, huishouders, knoppen, spoelen, 

uniframe , montaflex, wikkeldraad, 

deuropeners, lamphouders, koelele¬ 

menten, gloeilampen, neonlampjes , 

ontstoringsmateriaal. oortelefoons, op¬ 

bergdozen, pertinax platen, testpen- 

nen, spuitbussen, snoerhaspels, TL-bal- 
ken, TL-buizen, etsmiddel, onderde¬ 

lenpakketten, telefoonversterkers, in¬ 

tercoms,gereedschap,krimpkous, print- 
platen, weerstand draad, kristallen, 
relais, transistorvoetjes, tuners, ferrox- 
cube materiaal, electrolytische conden¬ 

satoren, smoorspoelen, mengpaneel, 
testplaten, reinigingsmiddelen voor 

grammofoonplaten , voorversterkers, 
aansluitsnoeren, precisie-weerstanden, 
boutjes en moertjes, soldeerlippen, 

gasaanstekers, boutons, bellen, zwak- 
stroom-materiaal, looplampen, kabel- 

dozen, roka's, aardklemmen, vero- 
board, connectors, freesjes, beltrans- 
formatoren, fittingen, isolatiemateri¬ 
aal, trillers, trimmers, tandenschuim, 
scheidingsfilters, snoertrafo's, demag 
netieseerspoelen, buismateriaal, ele¬ 
menten, pertinax, oscillografen, sein- 
sleutels, schaaldraad, zekeringsauto- 
maten, stofzuigerschakelaars, afdek en 
sierplaten, drakaflex-leidingen, plafond 
schroefhaken, lasdozen, luxe schake¬ 
laars, serie parallel schakelaars, ver¬ 
loopstekkers enz. enz. enz. enz. 

PRIJS F 1,50 
Binnenkort liggen ze in onze winkels voor U klaar. 

Wilt U de kataiogus toegezonden krijgen, stort dan 

fl. 1,50 + 0,60 ( portokosten ). 

THYRISTOR BSt B 02 26 
(Fabrikaat Siemens) 
Behuizing: Kunststof, geschikt voor ge¬ 

drukte bedradingen of voor 
chassismontage. 

Gemiddelde stroom Ifav max. 3 A 
Sperspanning Vrrm 400 V 
Ontsteekspanning Vgt 

+120 C 2 V 
+ 25 C 3 V 

fl 6,10 - 25 C 3.6 V 

FJH 231 
(FABRIKAAT PHILIPS) 

QUADRUPLE 2-INPUT 

NAND GATE. 

fl 3,_ 
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elektronenbron dienende geleider) geïoniseerd en de aldus 
van een elektrische lading voorziene gasatomen gedroegen 
zich dan, wat betreft de te volgen baan in de mikroskoop, 
als elektronen: zij vlogen in praktisch rechtlijnige banen van 
het metaaldraadpuntje naar het scherm en veroorzaakten 
daarop lichtvlekken. Toen Dr. Müller zich eenmaal gereali¬ 
seerd had, dat onder de genoemde omstandigheden het 
licht op zijn scherm niet door elektronen, maar door ionen 
veroorzaakt werd, begonnen zich voor hem de mogelijk¬ 
heden af te tekenen van het doelbewust gebruik van ionen. 
Deze zijn op grond van hun grotere massa - een ion is vele 
duizenden malen zwaarder dan een elektron - in staat een 
aanzienlijk gedetailleerder beeld te leveren dan elektronen. 
De volgende stappen, die nodig waren om tot een werk¬ 
zaam instrument te komen, konden relatief snel worden ge¬ 
daan door deze inventieve geleerde: in 1955 vond hij, dat 
het afkoelen van de wolframpunt met behulp van vloeibare 
stikstof aanzienlijke verbetering van de veldionisatie tot ge¬ 
volg had en in 1956 paste hij voor het eerst veldverdamping 
toe. 

Een gaaf atoomrooster 

Deze veldverdamping kan worden opgewekt door tijdelijk 
een hogere spanning tussen metaaldraad en scherm te laten 
optreden. Hierdoor werden kleine oneffenheden van het 
geëtste metaaldraadpuntje verdampt totdat een gaaf atoom¬ 
rooster van regelmatige struktuur overblijft. Dit gave op¬ 
pervlak biedt de mogelijkheid van een studie van het a- 
toomrooster; wat verder interessant is: men kan ook door 
toelating van geringe hoeveelheden vreemd gas in de buis 
het verschijnsel van de adsorptie gadeslaan - zij het dan in- 
direkt (zoals reeds was opgemerkt, via fotografische op¬ 
namen) en in beperkte zin. Zo heeft het instrument in zijn. 
oorspronkelijke vorm weliswaar betekenis gehad voor de 
metallurgie, maar toch bleek de inmiddels sterk verbeterde 
en grote beloften inhoudende veldionenmikroskoop voor 

Figuur 1. 

Principe van de veldionenmikroskoop met pijpenplaat; 
1. geleidende, met vloeibare stikstof gekoelde dragers, 

waaraan het te onderzoeken sterk positief geladen me- 
taaldraadje is bevestigd; 

2. vloeibare stikstof; 
3. geaarde afschermbus; 
4. mikropijpenplaatje, aan de bovenzijde geaard; 
5. fluorescerend scherm, sterk positief geladen, waarop de 

versterkte elektronenstralen vallen. 
6. schets van de punt van het me taaldraadje (sterk ver¬ 

groot); 
7. gasatoom; 
8. gasatoom, dat zich vlak bij het metaaldraadje bevindt en 

dat op het punt staat geioniseerd te worden; 
9. gas-ion, met grote snelheid onderweg naar het pijpen¬ 

plaat je. 
10. geaarde bovenelektrode van het pijpenplaat je; 
1 l.mikro-pijpje; 
12.elektronen die bij het vermenigvuldigingsproces in de 

wand van het mikro-pijpje worden vrijgemaakt; 
13.onder-elektrode van het pijpenplaatje, die ten opzichte 

van de boven-elektrode positief geladen is; 
M.licht, dat uit de fluorescerende laag van het scherm (5) 

treedt tengevolge van het elektronenbombardement. 
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het systematisch waarnemen van adsorptieverschijnselen 
eigenlijk minder geschikt. Dat was vooral een tegenslag 
voor de vele chemici, die hadden gehoopt met de ”Müller- 
projektor” (zoals de mikroskoop ook wel genoemd wordt) 
meer te weten te komen over katalysatoren (dat zijn stof¬ 
fen, die een chemische reaktie bevorderen zonder er zelf 
aan deel te nemen). 

Pijpenplaat brengt uitkomst 

Al verscheidene jaren bestond de "channel plate”, letter¬ 
lijk vertaald "pijpenplaatje”. Dit is een schijfje praktisch 
isolerend materiaal, dat aan beide zijden bedekt is met 
dunne laagjes metaal, die als geleiders dienst doen. De laag¬ 
jes metaal en het schijfje zijn doorboord met duizenden 
ragfijne "mikrokanalen”, of mikropijpjes. De binnenwand 
van zo’n pijpje is zo geprepareerd, dat hij niet volkomen 
isoleert maar een zwakke elektrische geleiding vertoont. In 
vakuum blijkt zo’n schijfje, indien tussen de twee metaal- 
laagjes een hoge spanning wordt aangelegd, de stroom van 
elektronen, die er van boven opvallen, duizenden malen te 
kunnen versterken. Als, zoals in dit geval, ionen het pijpen- 
plaatje treffen, worden deze eerst "omgezet” in elektronen. 
Aanvankelijk werd het pijpenplaatje als beeldversterker in 
militaire infraroodwaarneemapparatuur gebruikt. Weldra 
bleek echter, dat het in de Müllerprojektor onschatbare 
diensten kon bewijzen. De lichtsterkte nam zodanig toe, 
dat rechtstreekse waarneming mogelijk werd. Wat verder 
echter nog belangrijker bleek, was dat bovendien de moge¬ 
lijkheid ontstond een ander gas dan het tot nu toe als leve¬ 
rancier gebezigde heliumgas te gebruiken. Dr. Van Oostrom, 
die het afgelopen jaar een intensief onderzoek met de mi¬ 
kroskoop verrichtte, ontdekte, dat andere gassen, zoals bij¬ 
voorbeeld argon eveneens werkzaam waren, wat het weer 
mogelijk maakte lagere spanningen te bezigen, dan vroeger 
bij helium noodzakelijk was. Ook bleek het toen mogelijk 
andere metalen te kiezen in plaats van het wolfram (bij¬ 
voorbeeld: koper, nikkel of goud) omdat de lagere span¬ 
ning ook zachtere metalen onaangetast liet. 

Er komt muziek in 

Iedere wetenschappelijke onderzoeker heeft het liefste een 
instrument dat om goed te werken niet al te hoge eisen 
stelt, ofwel een instrument, dat zekere spelingen toelaat in 
spanning, temperatuur, enz. Van het nauwe keurslijf, waar¬ 
in de vroegere veldionenmikroskoopgebruikers zaten opge¬ 
sloten (het verplichte heliumgas, de vereiste hoge spannin¬ 
gen, die alleen metalen als wolfram toeheten als bruikbaar 
en daarenboven de geringe lichtsterkte) was men nu be¬ 
vrijd. 
De veldionenmikroskoop is, nu er andere gassen en andere 
metalen in gebruikt kunnen worden, opeens een universeel 
en voor verschillende takken van wetenschappen hoogst 
bruikbaar instrument geworden. De adsorptie van gas is nu 
rechtstreeks in het instrument waarneembaar en kan - wat 
van grote betekenis voor het onderzoek is - worden geob¬ 
serveerd bij verschillende veldsterktes, wat voordien onmo¬ 
gelijk was. 

Dr. Van Oostrom, die tal van toepassingsmogelijkheden 
voor de verbeterde mikroskoop ziet, gebruikt het instru¬ 
ment nu zelf voor een onderzoek op het gebied van de va- 
kuumdoorslag. Dit verschijnsel kan zich in vakuumbuizen 
waarin hoogspanning wordt toegepast voordoen als de ka- 
tode mikroskopische oneffenheden vertoont. Deze oneffen¬ 
heden kunnen veldemissie veroorzaken en daarmee door¬ 
slag. De veldionenmikroskoop kan nu worden ingeschakeld 
bij het metallurgisch onderzoek, dat uiteindelijk dit onge¬ 
wenste verschijnsel de wereld uit moet helpen. 

Figuur 2. 

Overzichtstekening van de komplete opstelling. 

Figuur 3. 

Beeld van atomen op een wolframoppervlak bij gebruik¬ 
making van heliumgas; optimale afbeeldingsspanning 10,4 
kV (veldsterkte 4,5 V/A). 

Figuur 4 

Als fig. 3, doch met argongas opgenomen. Optimale af¬ 
beeldingsspanning 4,3 kV (1,9 V/A). 
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betrouwbaarheid 
Een schip moet zeewaardig zijn, een vliegtuig luchtwaardig 
en een auto rijwaardig. Het duidt er op dat aan vele voor¬ 
waarden van betrouwbaarheid moet worden voldaan voor¬ 
dat het voertuig respektievelijk de zee op. de lucht in dan 
wel de weg op mag. 
Voor elektronische onderdelen geldt hetzelfde; ze moeten 
aan bepaalde betrouwbaarheids-eisen voldoen voordat ze in 
een schakeling mogen. Naarmate het bouwsel, of dat nu 
een schip, een vliegtuig of een elektronisch apparaat is, in¬ 
gewikkelder van struktuur wordt zullen de eisen aan be¬ 
trouwbaarheid per onderdeel hoger moeten worden om een 
zelfde mate van betrouwbaarheid voor het geheel te waar¬ 

borgen. 
Prof. Schuringa heeft op een perskonferentie voor de Fia- 
rex een vergelijking tussen elektriciteitsvoorziening en TV- 
programma’s gemaakt. Indien de stroomvoorziening even¬ 
veel haperingen zou vertonen als er bordjes ’ even geduld 
a.u.b.” of "storing" op het scherm komen, zou dit worden 
aangemerkt als een onduldbare toestand. 
Prof. Schuringa stelt dat de betrouwbaarheid van de mens 
afgemeten wordt aan zijn kredietwaardigheid. Met deze 
gang van zaken zijn wij het niet eens. Immers, indien de be¬ 
trouwbaarheid ten aanzien van de mens wordt gemeten zal 
het er veeleer om gaan, hoe zijn houding tegenover zijn me¬ 
demensen is. Dat kan natuurlijk met geld te maken hebben, 
maar wij zien in eerste instantie de betrouwbaarheid in de 
intermenselijke verhouding. 
En dat brengt ons weer bij de betrouwbaarheid van appa¬ 
raten, waar in principe dezelfde verhouding tussen de on¬ 
derdelen een rol speelt. 
Door zorg te besteden aan de ontwikkeling per stuk, voor 
de mens beter en meer onderwijs, voor elektronische on¬ 
derdelen betere ontwikkeling (research), zal het geheel 
waarin ze funktioneren betere resultaten afwerpen. 
Deze vergelijking tussen mensen en elektronische onderde¬ 
len kan natuurlijk nog verder worden doorgevoerd maar die 
kan eenieder wel voor zichzelf maken. 
De denkbeelden van Prof. Schuringa, die ervan uitgaat dat 
we in een "vicieuze cirkel der onbetrouwbaarheid" zitten 
wat betreft de vervaardiging van onderdelen, zijn de moeite 
waard er aandacht aan te besteden. 
Zijn vicieuze cirkel laten we voor wat hij ervan vindt, aan¬ 
gezien die cirkel er tien jaar geleden ook al geweest zou 
moeten zijn en dus de elektronische onderdelen nu slechter 
zijn dan tien jaar geleden. En dat met de wetenschap dat 
een doodgewone koolweerstand van nu tien jaar geleden 
een superweerstand zou zijn geweest. Gekker wordt het als 
Prof. Schuringa het ministerie van financiën oproept zich 

verdienstelijk te maken door "premies op onbetrouwbaar¬ 
heid" te niet te doen. Hij meent namelijk dat er in elke ka- 
tegorie van gebruikers, handelaren en fabrikanten zoveel 
negatieve invloeden aanwezig zijn, dat kwaliteitsverbetering 
vanuit die groepen niet te verwachten is. 
De regering zou volgens Prof. Schuringa bijvoorbeeld 
moeten bevorderen dat de rente op leningen ten behoeve 
van meer betrouwbare installaties lager wordt. Hij meent 
ook dat er een aanzienlijke reeele loonsverhoging te ver¬ 
krijgen is door de mogelijkheid dit geld te besteden aan ar¬ 
tikelen, die langer meegaan. 
In beide gevallen wordt de werkelijkheid geweld aangedaan 
ook al, omdat Prof. Schuringa twee groepen van afnemers 
en fabrikanten door elkaar haalt, nl. die van gebruikers van 
industriële apparatuur en van huis-tuin en keukenappara- 

ten. 
De industriële groep eist in de eerste plaats een hogere be- 
trouwbaarheid en een relatief langere bruikbaarheid dan de 
kopers van radio, televisie en wasmachine. 
De tweede groep moet in de eerste plaats kiezen tussen TV 
of geen TV, gewone TV of kleuren-TV, hetgeen een kwes¬ 
tie van een volle of minder volle beurs is. 
Een TV-apparaat waarvoor binnen tien jaar geen reparaties 
nodig zijn, zou, ook al wordt de prijs verdrievoudigd in ver¬ 
band met nog betrouwbaarder onderdelen, technisch niet 
gerealiseerd kunnen worden. Bovendien zal datzelfde TV- 
apparaat na 5 jaar al zo verouderd zijn door vormgeving, 
toepassing van nieuwe beeldbuizen, ontvangst van meer sta¬ 
tions, en bijvoorbeeld stereogeluid, dat een vervanging zon¬ 

der meer al gewenst wordt. 
In de industrie liggen de eisen anders, hoewel dan ook in 
verband met modernisering en verdere automatisering le¬ 
vensduur een fleksibele kwestie kan zijn. Systeemverande- 
ring zal in veel bedrijfstakken een dwingende eis zijn in pe¬ 
rioden die korter zijn dan de levensduur van de toegepaste 
installatie. Bijna alle universiteiten in Nederland zijn sedert 
de intrede van de komputer al enige malen overgestapt op 
een groter en sneller systeem. De betrouwbaarheid in deze 
systemen is niet zo zeer een wens dan wel een vanzelfspre¬ 

kendheid. 
Wij zien dan ook niet veel in de "geleide” betrouwbaarheid, 
zoals Prof. Schuringa die graag ingevoerd wil zien. De be¬ 
trouwbaarheid is een kwestie van keuze en konkurrentie. 
Wie een op minder punten getest IC koopt, weet dat hij 
een minder betrouwbaar produkt koopt. Maar wij zijn toch 
gelukkig met de moed van de fabrikant die naast zijn nor¬ 
male geteste en dure produkten een nevenversie uitbrengt 
die in de eerste plaats veel goedkoper is. Het biedt ons de 
mogelijkheid meer te doen of nog beter, eindelijk wat te 
doen op bijv. het digitale gebied. En als de schakeling kom- 
plekser wordt zullen we echt wel zo verstandig zijn om be¬ 
ter geteste onderdelen te gebruiken. 
Maar een regeringsingreep die een hogere kwaliteit en een 
hogere prijs garandeert, nee, dat niet. De regering heeft een 
taak die meer ligt op het gebied van de ontwikkeling van de 
mens, tot een zelfstandig en kritisch wezen, dat dan zelf in 
staat is te bepalen of er een grotere betrouwbaarheid in 
kwaliteit en levensduur gewenst is. 

Voor het tot stand komen van dit digitale nummer zijn 
wij veel dank verschuldigd aan de heer T.H. Coehoorn, 
die in nauwe samenwerking met de redaktie een grote 
bijdrage heeft geleverd aan de publikaties over de 7401. 
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De omschakeling van de analoog- naar de digi- 
taaltechniek is een stap die door velen al met ple¬ 
zier is genomen. Nu men tot de ontdekking komt 
dat het ook financiële voordelen kan hebben om 
bepaalde schakelingen digitaal uit te voeren, zal 
de ''drempelvrees" snel weggenomen zijn. 
De groeiende belangstelling voor digitale schake¬ 
lingen maakt het de moeite waard nog eens ( als 
geheugensteuntje ) op de verschillende begrippen 
in de digitale techniek in te gaan. 

De analoge techniek is in staat wille¬ 

keurige signalen te verwerken, hetgeen 

bij gekompliceerde informatie (radio) 

de mogelijkheid geeft deze signalen ”te 

volgen” en eventueel analoog te ver¬ 

sterken. De digitale techniek geeft de 

mogelijkheid informatie te verwerken, 

die zich duidelijk onderscheidt in hoog 

(1) en laag (0) niveau, dus in twee toe¬ 

standen. Het tellen van pulsen is een 

eenvoudige toepassing. Zo zal bij TTL 

(transistor- transistor- logika) geïnte¬ 

greerde schakelingen (SN 7401) een 

ingangsspanning van+5 Volt een logi¬ 

sche ’l’ betekenen, terwijl een ingang 

aan aarde als logische ’0’ wordt gezien. 

Nu zal afhankelijk van het soort scha¬ 

keling deze ’l’ of ’0’ zodanig worden 

verwerkt, dat er op de uitgang ook een 

’l’ of een ’0’ te vinden is: de digitale 

schakeling kent immers maar twee toe¬ 

standen. Als er aan een inverter (om- 

SN 7401 - FJH 231 - SFC401 E 

Werking 7401 

Het behandelen van IC's 

Desolderen 

De NAND-tester 

Eenvoudige gestabiliseerde voeding 

Eksperimenteerprint 

keerschakeling) een ’l’ wordt aange¬ 

boden zal er op de uitgang een ’0’ te 

vinden zijn. Alle andere poortschake- 
lingen hebben een funktie waarvan het 

uitgangsniveau afhankelijk is van een 

kombinatie van ingangsniveau’s. Een 
aantal van deze poortschakelingen zijn 
in het volgend overzicht nader ver¬ 

klaard. Bij iedere poort staat een tabel, 

waaruit de logische funktie van de 
poort blijkt. 

Enkele poortschakelingen 
r- g uitgang- 

in o - --uit 1 0 
0 1 

t , ^ g1 g2 uitgang 

■ :=D—” ï 
2 0 10 

1 1 1 

AND 

De AND (”en-poort”) geeft alleen als 

alle ingangen ’l’ (hoog) zijn een ’l’ aan 

de uitgang. In alle andere gevallen is 

het uitgangssignaal ’0’. 

g1 g2 uitgang 

9,-K' "N. .00 0 
,nJ J . u,t 1 0 1 

«2 *—0 1 1 
1 1 1 

OR 

De OR (”of-poort”) geeft als een of 
meer van de ingangen ’l’ (hoog) is een 

’l’ aan de uitgang. Alleen als alle in¬ 
gangen ’0’ (laag) zijn is ook de uitgang 
’0’. 

INVERTER 

De NAND met slechts een poort noemt 

men inverter (omkeertrap). Het uit¬ 

gangssignaal is altijd omgekeerd aan 

het ingangssignaal. 

g1 g2 uitgang 

"ÖT>—- ?s ? 
2flfc-^ 0 1 1 

1 1 0 

r—v 9i 92 uitgang 
EXCLUSIVE OR 

in \ y>-uit 0 0 1 
fl2-1—s\ ' 1 

\ 0 11 
\ 110 

-_ g-i g2 uitgang 

-1 V .00 1 
,ng _} J°-1 0 0 

2 *-^ 0 i 0 

De uitgang is alleen ’l’ als één ingang 
’l’ is en al de anderen ’0’ zijn. 

NAND 

De NAND (”niet-en-poort”) geeft als 

alle ingangen ’l’ (hoog) zijn een ’0’ aan 

de uitgang. In alle andere gevallen is de 

uitgang ’1\ Het cirkelvormig symbool 

duidt aan dat het signaal geïnverteerd 
is. 

1 1 0 

NOR 

De NOR (”niet-of-poort”) geeft alleen 
als alle ingangen laag zijn een ’l’ aan 

de uitgang. De uitgang is alleen ’0’ als 
een of meer van de ingangen hoog zijn. 

g-l g2 uitgang 

“ï=JO— !.: s 
1 1 1 

EXCLUSIVE NOR (binaire vergelijker) 

De uitgang is alleen ’0’ als één ingang 

’l’ is en als de anderen ’0’ zijn. 

Elektuur november 1970 1123 



DE 7401 (FJH231) 

De dual-in-line uitvoering vanhet I.C. 

7401 bestaat uit vier TTL NAND’s 

met ieder twee ingangen en een ”open 

kollektor” uitgang, waarbij de uitgang 

alleen ’0’ is als beide ingangen T’ zijn. 

In de loop van de ontwikkeling zijn 

verschillende begrippen ingevoerd die 

betrekking hebben op het inwendige 

circuit (zie hiervoor ook het artikel: 

”De evolutie van digitale geïntegreerde 

schakelingen”, januari 1970, blz. 145). 

De TTL NAND met open kollektor 

maakt het mogelijk meerdere uitgan¬ 

gen (kollektors) met elkaar te verbin¬ 

den. Hiermee ontstaat een nieuwe 

funktie die onder het begrip ”wired 

or” de mogelijkheid geeft om met de 

SN 7401 uit meerdere NAND’s (niet- 

en-poorten) een NOR (niet-of-poort) 

op te bouwen. Als in figuur 3 een van 
de afzonderlijke uitgangen ’0’ is zal de 
uitgang ’0’ zijn. De andere uitgangen 

kunnen hier geen invloed op hebben. 
Hiermee is bereikt dat de keuze, welke 

funktie een of meerdere poorten moet¬ 

en hebben, niet van een bepaalde in¬ 

wendige schakeling afhankelijk is. 

WERKING 7401 
De ingangstransistor van de 7401 be¬ 

zit twee emitters die volgens het ver- 

vangschema van figuur 4 getekend 

kunnen worden. De be- en bc-overgan- 

gen kan men beschouwen als drie on¬ 

afhankelijke dioden. Als nu van een 

van de dioden de katode (gj of g2) ’0’ 
wordt (door de desbetreffende ingang 

met aarde te verbinden) zal ook de ba¬ 

sis van T2 omlaag gaan. T2 spert nu, 

waardoor ook de basis van T3 laag is. 

Transistor T3 kan nu geen kollektor- 

stroom voeren, waardoor er geen span¬ 

ning over de (uitwendige) weerstand 

valt en de uitgang ’l’ (hoog) is. Zodra 

er geen enkele ingang laag is zal de ba¬ 

sisvan T2 positief zijn waardoor T2 ge¬ 

leidt, de basis van T3 omhoog gaat en 

T3 in geleiding komt. De uitgang van 

T3 zal nu ’ö’ (laag) zijn. 
Omdat de SN7401 uitgevoerd is met 

een ”open kollektor” moet de kollek- 

torweerstand Rc uitwendig aange¬ 

bracht worden. De waarde van Rc is 

van enige voorwaarden afhankelijk. De 

maksimale kollektorstroom van 16 mA 

mag natuurlijk niet overschreden wor¬ 

den. Deze kollektorstroom wordt be¬ 

paald door de waarde van Rc en de 

stroom die door de volgende ingangen 

geleverd wordt Neemt men 
voor Rc een waarde van 4 k Ohm, dan 

zal er een stroom van ongeveer 1 mA 

gaan lopen. Er blijft nu 15mA beschik¬ 

baar om de volgende ingangen te stu¬ 

ren. De SN 7401 moet gestuurd wor¬ 

den met een stroom van ca. 1,5 mA 

per poort. Als er nu 15mA beschikbaar 

is, betekent dit dat er maksimaal 10 

poortingangen gestuurd kunnen wor¬ 

den. Dit wordt aangeduid met het be¬ 

grip ”fan out”. De ”fan out” is hier 

dus 10. Wanneer geen hoge schakel- 

snelheid vereist is, mag de weerstands- 

waarde hoger gekozen worden, mits de 

kollektorstroom tenminste enkele mA 

bedraagt zodat de lekstromen van de 

hierop aangesloten poortingangen geen 

invloed hebben. 
Naast het begrip ”fan out” voor de 
uitgang van een poortschakeling, geeft 

het begrip ”fan in” de belastbaarheid 

van de ingangen aan. Bij de TTL is dit 

echter niet van toepassing. 

Hiernaast is een overzicht gegeven, 

waaruit blijkt dat er een ruim aantal 

vervangtypen voor de 7401 of 231 be¬ 

staat. In figuur 5 is een overzicht ge¬ 
geven van de belangrijkste specifikaties 

voor de FJH 231 en de SF.C401E. De 
FJH 231 wordt opgegeven voor een 

temperatuurbereik van 0 tot 70°C en 

is ook in dit hele gebied getest. 
De SF.C401E is voor hetzelfde tempe- 

ratuurgebied opgegeven maar alleen 

bij 25°C getest. 
De FJH 231 van Philips en de 
SF.C401Evan Sescosem kan men door 

de volgende typen vervangen: 

USN7401A 

SN7401N 

U6A7401 59X 
ZN7401E 

MC7401P 

FLH201 

Sprague 

Texas Instruments 

Fairchild 
Ferranti 

Motorola 

Siemens 

N7401A-N8881A Signetics 

TG7401E Transitron 

DM800 IN Nat.Semiconductor 

Het behandelen van I.C.’s 

Bij het monteren van dual-in-line I.C.’s 

is het mogelijk om gebruik te maken 

van printvoetjes. Deze printvoetjes zul¬ 

len echter in verhouding tot het I.C. 

veelal te kostbaar zijn. Een goede print- 

voet zal het I.C. in prijs overtreffen. 
Een ander bezwaar is de kontaktover- 

gangsweerstand tussen I.C. en print- 

voet, zodat er storingen kunnen optre¬ 

den. Een geweldig voordeel is natuur¬ 

lijk wel dat de I.C.’s snel uitgewisseld 

kunnen worden, indien men een defekt 

vermoedt. Maar dit zal in de meeste 
gevallen geen kostenvermeerdering van 

meer dan 100% waard zijn, nog afge¬ 

zien van de verdere genoemde bezwa¬ 

ren. Bij de juiste behandeling zal het 

niet veel voorkomen dat er I.C.’s 

moeten worden vervangen. Indien dit 

echter wel nodig is zijn er hulpmidde¬ 

len te bedenken die het beschadigen 

kunnen voorkomen. 
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De eksterne kollektorweerstand is afhan¬ 
kelijk van de fan-out ( het aantal aange¬ 
sloten ingangen van andere NAND's) vol¬ 
gens nevenstaande tabel. Voor de minimale 
en maksimale weerstandswaarde zijn hier de 
dichtstbijzijnde E-|2_waarden gegeven.(behalve 
Bij fan out = 10 ). 

Figuur 4. Vervangschema van de in- 
gangstransistor bij 7401 poort. 

fan-out Rc ( OHM ) 
maks min 

1 8200 330 
2 6800 470 
3 6800 470 
4 5600 560 
5 5600 680 
6 4700 820 
7 4700 1000 
8 3900 1500 
9 3900 3300 
10 4000 4000 

Specifikaties SF.C4Ü1E en FJH231 
Figuur 5. 

Type SF.C401 E 
Sescosem 

FJH231 
Philips 

V oed i ngsspa n n i ng VB= 5 V ±5% 

VBmaks= 7 v 
Temperatuurbereik 0° tot 70° C 

alleen getest 
bij 25° C 

getest van 
0-70° C 

Fan-out N ^10 

Propagation delay uitgang naar 1: < 45 ns . . 
uitgang naar 0: <15ns 0 

Ingang = 0 Vin<0,8V 
-lin< 1,6 mA 

Ingang = 1 Vin> 2V 
lin < 1 mA (Vin= 5,5 V) 

Uitgang = 0 Vc< 0,4 V 0o= 16 mA) 

Uitgang = 1 V0> 2,4 V (N=10) 

Maksimale uitgangs- 
stroom ( uitgang = 

0 ) 
'omaks.= 16 mA 

Maksimale ingangs- 
spanning Vinmaks = 5’5 V 

Het dual-in-line I.C. is met zijn veertien 
dunne pootjes (die bij ruwe behande¬ 
ling snel afbreken) een komponent 
welke bij de montage meer aandacht 
vraagt dan bijv. een transistor. Door 
zijn kompakte plastik behuizing zal de 
warmteafvoer bij het solderen niet een¬ 
voudig zijn. Het I.C. zal minder warmte 
kunnen verdragen dan de gemiddelde 
transistor. Het is dan ook nodig, dat 
een snelle soldeermetode wordt toe¬ 
gepast, zodat de warmte niet veel kans 
krijgt het I.C. binnen te dringen. Bij 
het in de print steken van het I.C. 
moet er op worden gelet dat alle poot¬ 
jes in de bestemde gaatjes terecht ko¬ 
men; eveneens is het raadzaam de 
printen voor montage even te kontro- 
leren op haarsporen, welke moeilijk te 
lokaliseren sluitingen kunnen opleve¬ 
ren. 

Desolderen 

Het is ondoenlijk om een I.C. met een 
gewone soldeerbout uit de print te 
solderen, dit levert in de meeste geval¬ 
len beschadiging van de print en het 
I.C. op. Er zijn voor het desolderen 
verschillende professionele hulpmidde¬ 
len in de handel, waarvoor naar de ru¬ 
briek Industrie-nieuws in dit nummer 
verwezen wordt. 
Een goedkope oplossing om I.C/s uit 

te solderen is met eenvoudige middelen 
echter zelf te maken. Het meest aan¬ 
trekkelijk is het om het I.C. met ten 

handeling uit te solderen. Dit is moge¬ 
lijk met een soldeerstift die aan de 
”dual-in-line”uitvoering is aangepast. 
Voor het zelfmaken van een soldeer- 

hulpstuk is een blokje koper nodig dat 
zodanig wordt bewerkt, dat het precies 
tussen de pootjes van een I.C. past (zie 
fig. 6). Om de beschadiging van de 
print en eventuele koperbanen tussen 
de I.C. aansluitingen te voorkomen is 
het nodig dat het middendeel van het 
blokje wordt weggevijld, waardoor er 
een U-vormig profiel ontstaat. Het 
blokje zal dan ook minder opwarm¬ 
tijd nodig hebben. In het midden van 
het blokje wordt een gat geboord, 
waarin een soldeerstift wordt geklon¬ 
ken. Voor de soldeerstift die op het 
blokje wordt geklonken zijn geen juiste 
afmetingen te geven, omdat deze af¬ 
hankelijk zijn van de te gebruiken sol¬ 
deerbout. Om het steeds verwisselen 
van de normale soldeerstift met de I.C. 
stift te voorkomen is het mooier om 
hiervoor een andere (oude) soldeer¬ 
bout te bestemmen. 
Bij het uitsolderen van het I.C. is het 
nodig dat de print vastgeklemd wordt, 
zodat de handen vrij zijn om het I.C. 
en de soldeerbout vast te houden. 

Figuur 6. Bout met soldeerblokje om 
IC uit te solderen. 

Figuur 7. Maatschetsen van het kope¬ 

ren soldeerblokje. 
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r- 
+ 5V 

V-___J 
Figuur 8. Het schema van de NAND-tes- 
ter waarmee een 7401 snel kan worden 
getest 

Figuur 9. De verende stripjes worden aan 
de verbrede koperbanen van de print 
gesoldeerd. 

Wordt nu het soldeerblokje precies tus¬ 
sen de I.C. aansluitingen tegen de sol- 

deringen gedrukt dan zullen deze allen 

smelten en kan het I.C. gemakkelijk uit 

de print gehaald worden. Wanneer dit 

snel gebeurt zal het I.C. nauwelijks 

worden verwarmd, terwijl de pootjes 

onbeschadigd blijven. 

Bij het op print drukken van een nieuw 

I.C. kan het beste de printzijde op de¬ 

zelfde wijze verwarmd worden, omdat 

dan alle gaatjes vrijkomen, waardoor 

het I.C. netjes op zijn plaats komt. 

Het soldeerblokje moet steeds voor 

gebruik goed schoon zijn en kan het 

beste steeds even vertind worden, waar¬ 

door er een goede warmteoverdracht 

met de print plaats vindt. Op deze 

wijze is het mogelijk een eenvoudig, 

maar goed hulpmiddel voor I.C.-mon- 

tage te bezitten, waarbij het I.C. weinig 

gevaar loopt om defekt te raken. 

De NAND-tester 

De fabrikanten van I.C. geven onder 

het begrip ”Quality Acceptance LeveF’ 

een kwaliteitsnorm op, die het percen¬ 

tage I.C.‘s aangeeft dat niet zal werken. 

Dit percentage is op het ogenblik al te¬ 

ruggebracht van 1% naar 0,25%. 
Zelfs nu de kans klein is om een defekt 

I.C. aan te treffen kan het toch veel 

lastig zoeken (en uitsolderen) besparen 

indien het I.C. voor montage eerst ge¬ 

test wordt. Ook als van een gemonteerd 

I.C. de goede werking betwijfeld wordt, 

is het prettig om snel dat I.C. te kun¬ 
nen testen. De eenvoudige I.C. tester 
(zie figuur 8 ) die hiervoor bizonder 

geschikt is, is opgebouwd met TTL 

NAND’s, stuurtransistors en lampjes. 

De twee onafhankelijk te bedienen wis- 

selschakelaars kunnen willekeurig aan 

aarde of +5 Volt worden geschakeld. 

In rusttoestand geven deze schakelaars 

een ’ 1 ’ aan de ingangen vande NAND’s, 

ingedrukt geven zij een ’0’ aan de in¬ 

gangen. 
Op de uitgangen van de NAND’s be- 

tekent dit: 

81 82 uitgang lampje 

1 1 0 uit 

1 0 1 aan 

0 1 1 aan 

0 0 1 aan 

Als nu bijv. een van de lampjes een an¬ 

dere indikatie geeft dan de overige 

lampjes is het in een oogopslag duide¬ 

lijk welke NAND er defekt is. Door nu 

voor K\ t/m R4 weerstanden van 330 

Ohm te nemen is een ”fan out” van 10 

gesimuleerd. In de praktijk zal deze 

”fan out” echter niet vaak vereist zijn, 

zodat er bij een minder zware test voor 

R\ t/m R4 beter een waarde van 1000 
Ohm kan worden gekozen. Het I.C. 
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wordt in dit geval getest bij een ”fan 
out” van 2. 
Als voeding voor de tester kan de een¬ 
voudige voeding uit figuur 13 toegepast 
worden. 
Voor deze I.C. tester is een printje ont¬ 
worpen waarop plaats is voor alle on¬ 
derdelen. Het te testen I.C. wordt in 
het printje gestoken en tijdens de test 
aangedrukt gehouden.Voor de kontakt- 
making zorgen 14 kontaktveertjes, die 
aan de printzijde zijn gesoldeerd, fig 9. 
De 14 zilverbronzen kontaktveertjes 
bestaan uit stukjes kontaktverendraad 
van ongeveer 1 cm lengte. Deze platte 
veertjes (die o.a. bij Aurora Kontakt 
verkrijgbaar zijn) moeten zorgvuldig 
gesoldeerd worden en kan men het 
beste vooraf even vertinnen. Als test- 
voetje kan natuurlijk ook een originele 
I.C. printkonnektor worden gebruikt. 
De kwaliteit moet echter bizonder goed 
zijn zodat deze oplossing tevens erg 
kostbaar is. Het I.C. in de tester wordt, 
evenals de weerstanden, transistors en 
lampjes, op hetzelfde printje gemon¬ 
teerd. Over dit deel van het printje kan 
een kapje worden gemonteerd, waarin 
de twee druktoetsen zijn aangebracht, 
en door uitsparingen de vier lampjes 
zichtbaar zijn. (zie fig. 11). 

Eenvoudige gestabiliseerde voeding 

Daar de grenzen waartussen de voe¬ 
dingsspanning zich moet bevinden, om 
een goede werking van een I.C. te 
waarborgen, niet erg ver van elkaar 
liggen verdient het aanbeveling om de 
schakelingen met de SN 7401 en de 
FJH 231 te voeden met een gestabili¬ 
seerde spanning. 
In figuur 13 is een schakeling weerge¬ 
geven van een eenvoudige gestabiliseer¬ 
de voeding met een uitgangsspanning 

Figuur 10. De printtekening en kompo- 
nentenopstelling van de NAND-tester. 

Figuur 11, Mogelijke uitvoering van de 
NAND-tester waarbij het nummer op het 
lampje overeenkomt met het poortnum¬ 
mer (Ni t/m N4) 

Figuur 12. Frontplaatje dat over het 
printje kan worden geplakt 

elektuur 
I nand-tester I 
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van ca. 5 Volt. Deze voeding kan voor 
de meeste schakelingen met de SN7401 
worden gebruikt mits de opgenomen 
stroom hiervan niet groter is dan 200 

mA. Op de ongestabiliseerde spanning 
is de serieschakeling van een weerstand 
en een zenerdiode aangesloten. Op het 
knooppunt hiervan is de basis van de 
regeltransistor aangesloten welke zich 
dus op een konstante spanning (5,6V) 
bevindt. Dit impliceert dat ook de 
emitterspanning konstant is, namelijk 
5,6-0,7 = 4,9 V. 
Voor de trafo kan een gewone gloei- 
stroomtrafo worden gebruikt. 

Eksperimenteerprint 

Daar het nogal moeilijk is om schake¬ 
lingen, opgebouwd met l.C.’s, te reali¬ 
seren op reen gewoon in de handel ver¬ 
krijgbaar eksperimenteerprintje is een 
printje ontwikkeld waarmee op een 
eenvoudige wijze een I.C. in een scha¬ 
keling kan worden ondergebracht. Op 
het printje bevindt zich een I.C. waar¬ 
van alle aansluitingen naar buiten zijn 
gevoerd. De mogelijkheid is aanwezig 
om aan een I.C.-aansluiting meerdere 
draden te solderen. 
In een aantal schakelingen welke in dit 
nummer zijn beschreven wordt een 
multivibrator toegepast welke is uitge¬ 
rust met twee NAND’s. Er is daarom 
de mogelijkheid geschapen om deze 
multivibrator geheel op de eksperimen¬ 
teerprint te bouwen. In figuur 14 is de 
printtekening gegeven. 

r 
ca. + 7v 

9 

ï 
2 NI 613 

(met koelvin) 

Figuur 13. Eenvoudige voeding met een Figuur 14. Printtekening van de eksperi- 
gestabiliseerde uitgangsspanning van 5 menteerprint waarop twee IC’s kunnen 
Volt. Voor eventueel aan te sluiten lamp- worden geplaatst, 
jes kan de 7 Volt aansluiting worden ge¬ 
bruikt. 

driehoek- en 

blokgolfoscillator 

Deze oscillator levert gelijktijdig een 
driehoek- en een blokgolfspanning. 
De amplituden hiervan worden ge¬ 
regeld met Rj. Symmetrische instel¬ 
ling wordt verkregen met behulp van 
R2 welke ook de ontlaadtijd van Q 
bepaalt. Voor Q kan elke kondensa- 
tor met een kleine lek worden ge¬ 
bruikt. Door de waarde van Q te ver¬ 
anderen kan de frekwentie worden in¬ 
gesteld van 0,01 Hz tot 200 kHz. 

(Electronic Design maart ’70) 
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AC-flipflop met 7401 

In dit artikel wordt een uit eksperimenten ontstane AC-flip-flop be¬ 
handeld, die vanwege zijn eenvoud, goede reproduceerbaarheid en 
zeer lage prijs, zijn weg zal weten te vinden onder de amateurs, die 
zich op het gebied van digitale technieken begeven. Dit type flip¬ 
flop lijkt tevens een goede toekomst te bezitten voor toepassing in 
elektronische orgels. 

Een flipflop is een elektronische 
schakeling welke slechts twee toestan¬ 
den kent, bijv. hoge of lage uitgangs- 
spanning, wel of niet stroomtrekkend, 
enz. Het principe is te vergelijken met 
een wipschakelaar die of in de ene of 
in de andere stand staat. 
Een elektronische schakeling van een 
flipflop bestaat uit een sterk meege¬ 
koppelde versterker die kan worden 
opgebouwd met twee inverterende 
poortschakelingen, zoals in dit geval 
met twee NAND’s. Figuur lb geeft 
het schema van de meest eenvoudige 
flipflop, namelijk de set-reset-flipflop 
of RS-flipflop (analogie van de wip¬ 
schakelaar, fig. la), opgebouwd met 
twee nands van het geïntegreerde 
circuit SN7401 (FJH231). 
Wanneer de S- en R-ingangen beide 
’V ( + 5 V) zijn dan zullen de Q en 
Q uitgangen in een bepaalde stand 
staan, welke tegengesteld zijn aan 
elkaar bijv. Q = 1 en Q=:0. Wanneer 
nu de S-ingang tijdelijk gelijk wordt 
gemaakt aan ’0’ dan gebeurt er niets; 
immers op poor t g\ stond reeds een 
’0’ zodat uitgang Q T blijft. Wordt 
echter gedurende korte tijd de R-in- 
gang op ’O’ gebracht dan zal Q van 

laag naar hoog (1) gaan. Hierdoor 
verschijnt op de g\ ingang eveneens 
een ’l’ zodat Q ’Q’ wordt. De flipflop 
verandert dus van toestand. Om de 
flipflop naar zijn oorspronkelijke toe¬ 
stand te brengen wordt de S-ingang 
kortstondig op ”0” gebracht. 
Een en ander kan in een waarheids- 
tabel worden uitgezet zoals figuur lc 
weergeeft. Deze waarheidstabel is een 
in de logika gebruikelijke wijze om de 
funkties en werking van diverse digi¬ 
tale schakelingen eenduidig vast te 
leggen. Uit de tabel kan men konklu- 
deren, dat wanneer zowel de R- als 
de S-ingang op ’0’ staan, beide uit¬ 
gangen hoog zijn en men niet kan 
spreken van een bepaalde toestand 
van de flipflop. 

Triggerf lipflop 

In de digitale techniek zijn de toepas¬ 
singsmogelijkheden van een RS-flip¬ 
flop gering, voor teldoeleinden zelfs 
ongeschikt. Om m.b.v. een flipflop 
een reeks pulsen te tellen moet de 
toestand van de flipflop bij elke puls 
veranderen. Deze pulsreeks moet 
tevens aan één enkele ingang kunnen 

maksimale frekwentie ca. 1 MHz 
opgebouwd met NAND's 
eenvoudige realisering van binaire 
tellers 
prijs per flip-flop minder dan 
twee gulden. 

Figuur la. Analogie van de RS-flip¬ 
flop: de wipschakelaar. 

Figuur lb. Set-reset flipflop bestaande 
uit twee NAND’s, 

r s R Q 5 
0 0 1 1 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 1 gelijk 

aan de 

voorgaande 

toestand 

Figuur lc. Waarheidstabel van de RS- 
flipflop. 

Figuur ld. Symbolisch ekwivalent van 
de RS-flipflop, waardoor een eenvou¬ 
diger voorstelling van komplekse cir¬ 
cuits wordt verkregen. 

Elektuur november 1970 1129 



worden toegevoerd. Wanneer men de 
R- en S-ingang doorverbindt dan is 
aan deze voorwaarde op het eerste 
gezicht voldaan. Wanneer t.g.v. een 
puls beide ingangen gelijktijdig ge¬ 
durende een kort moment van ’l’ op 
’0’ worden gebracht dan zal de 
stand van de flipflop na deze trigger- 
aktie in het theoretische geval (vol¬ 
komen identieke NAND’s) geheel 
willekeurig zijn. In de praktijk zal de 
flipflop een voorkeurstand bezitten en 
steeds in dezelfde toestand blijven, 
hetgeen juist niet de bedoeling is. 

Om de RS-flipflop te doen omklap¬ 
pen moeten de triggerpulsen beurte¬ 
lings aan R- en S-ingang worden toe¬ 
gevoerd. Wanneer de Q uitgang ’l’ 
is moet de S-ingan£ worden getrig- 
gerd; in het geval Q = 0 is moet de 
triggerpuls aan de R-ingang worden 
toegevoerd. Er moet dus een ingangs- 
circuit worden gevonden dat afhanke¬ 
lijk van de voorgaande stand op de 
flipflop op de R- of S-ingang triggert. 
Dit wil zeggen dat men over een ge- 
heugenelement dient te beschikken, 
omdat immers de vorige stand van 

de flipflop tijdens de triggeraktie 
moet worden onthouden (zie figuur 
2a). Een kondensator is een dergelijk 
geheugenelement (om een kondensator 
te ontladen is tijd nodig) en kan voor 
dit doel uitstekend worden benut. 
Het komplete schema van een trigger- 
flipflop met kondensatoren als ge- 
heugenelementen is weergegeven in 
in figuur 2b. Opmerkelijk is de ver¬ 
bluffende eenvoud van het totale cir¬ 
cuit terwijl de werking in hoge mate 
betrouwbaar is. Door het feit dat de 
kondensatoren tevens als koppelele- 

Figuur 2a. Blokschema van een trig- 

gerflipflop opgebouwd met een RS- 

type. 

r >v 

V__J 
Figuur 2b. Praktische AC-triggerflip- 

flop waarbij de ingangskondensatoren 

als geheugenelement fungeren. 

Figuur 2c. Symbolische weergave van 

AC-flip flop. 

Figuur 3. Puls-tijddiagram van de 

AC-flip flop, waaruit de werking kan 

worden verklaard. 

—_ \ 

_ _ 
ÓVERSTURING 

^__J 
Figuur 4. Uitgangsspanning van de 

AC-flip flop als de triggeringang wordt 

overstuurd, d.w.z. Vtr > VQ. 
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ment zijn toegepast wordt aan het ge¬ 
middelde ingangsniveau geen eisen 
gesteld en kan zelfs een grote span- 
ningsverschuiving worden getolereerd 
mits het niveauverschil tussen ’0’ en 
’l’ binnen bepaalde grenzen blijft. 
Vanwege deze wisselspanningskoppe- 
ling aan de ingang wordt deze flipflop 
veelal AC-flipflop genoemd (AC = 
Alternating Current). 

Werking van de AC-flipflop 

Hoewel een precieze beschouwing van 
de werking niet noodzakelijk is om 
deze flipflop met sukses te kunnen 
toepassen, is een nadere verklaring 
van het triggercircuit geenszins over¬ 
bodig. 

Uitgaande van de situatie: Q = 0 en 
Q = 1 is kondensator C2 opgeladen 
tot het kollektorpotentiaal van NAND 
N2. Het spanningsniveau op poort¬ 
ingang gi-Nj wordt via R2 op een be¬ 
duidend lager potentiaal gehouden, 
echter boven het schakelniveau van 
de NAND, zodat deze ingang op een 
’l’ staat (zie fig. 3). 
Op de voorflank van de eerste trigger- 
puls vindt een ladingsverschuiving 
plaats in beide kapaciteiten hetgeen 
resulteert in een positieve gedifferen¬ 
tieerde puls op gl-Nl en g2-N2. Daar 
beide ingangen reeds op ’l’ stonden 
zal de stand van de flipflop niet ver¬ 
anderen. 

Op de achterflank van de triggerspan- 
ning vindt weer een ladingsverschui¬ 
ving plaats, welke negatieve pulsen 

tengevolge heeft. Ingang gj-Nj wordt 
hierdoor beneden het schakelniveau 
getrokken (0) zodat uitgang Q van 
’0’ naar T gaat en de flipflop om¬ 
klapt. De neergaande puls op g2-N2 
komt niet beneden het schakelniveau 
van N2 zodat deze sprong de flipflop 
niet kan beïnvloeden. 
De flipflop die zich in omgekeerde 
toestand bevindt (Q = 1, Q-0) zal op 
analoge wijze weer terugklappen op 
de achterflank van de tweede trigger- 
puls. Een en ander is duidelijk weer¬ 
gegeven in het pulsvolgorde-diagram 
van figuur 3. De triggerpuls mag niet 
groter zijn dan de spanningszwaai van 
de Q-uitgangen omdat anders de ver¬ 
grote negatieve sprong op g2-N2 toch 
nog storend kan werken (zie figuur 4). 
De stijgtijd van de voorflank hoeft 
niet groot te zijn daar de flipflop 
slechts op de achterflank schakelt. De 
achterflank daarentegen moet beter 
zijn dan 0,2 mikrosek, daar aktivering 
anders niet meer gedefinieerd plaats 
vindt. Gelukkig is een snelle afvaltijd 
gemakkelijker te realiseren dan een 
snelle stijgtijd en is een afvaltijd van 
kleiner dan 0,2 mikrosek. beslist geen 
sinecure. Wil men echter toch met 
een minder snelle flank sturen dan 
kunnen Q en C2 vergroot worden 
hetgeen echter resulteert in een ver- 
laging van de maksimale frekwentie. 
Het frekwentiebereik bedraagt bij de 
gegeven kapaciteitswaarden minimaal 
1 MHz. De gevoeligheid van het cir¬ 
cuit is groot. Een triggerpuls van 0,7 
Volt (top-top waarde) is reeds vol¬ 

doende om de flipflops te doen om- 
klappen. Is t.g.v. de grote gevoelig¬ 
heid de storingsmarge te klein, dan 
kan door in de triggerketen een serie- 
weerstand van 820 Ohm op te nemen, 
deze marge worden verruimd tot ca. 
1,3 Volt. Bij 1 MHz is dan echter een 
triggerpuls van 2 Volt nodig om het 
geheel te doen werken. In het alge¬ 
meen vindt bij toepassing van ge¬ 
noemde weerstand zeker aktivering 
plaats bij een pulsgrootte van 2 Volt. 

Universele print 

Gezien het grote aantal toepassings¬ 
mogelijkheden van de AC-flipflop is 
hiervoor een printontwerp weerge¬ 
geven in figuur 5 ( zie elektuur 

printservice ). De print bevat 
vier flipflops opgebouwd met twee 
IC’s van het type SN7401, SF.G401E 
of FJH231. De opstelling is dusdanig 
gekozen dat de flipflops gemakkelijk 
tot komplete tellers kunnen worden 
samengesteld. Met opzet zijn de trig- 
gerkapaciteiten niet doorverbonden 
waardoor klompleksere funkties kun¬ 
nen worden gerealiseerd (zie ook de 
hierna beschreven tienteller). Bij nor¬ 
maal gebruik dient men dus een 
draadbrug aan te brengen zodat één 
triggeringang wordt verkregen. Wan¬ 
neer slechts een of twee AC-flipflops 
nodig zijn kan men zonder bezwaar 
de print in twee gedeelten zagen of 
breken. Alle aansluitingen bevinden 
zich aan een zijde zodat bij het samen¬ 
stellen van een groot aantal flipflops 
een overzichtelijke bedrading moge¬ 
lijk is. 

Goedkope tienteller met de 

AC-flipflop 

Een enkele triggerflipflop kan men 
als een tweeteller of tweedeler be¬ 
schouwen. Immers de flipflop kent 

twee toestanden nl. Q = 1 en Q = 0. 
Door een tweede flipflop te sturen 
uit de Q-uitgang van de voorgaande is 
het aantal mogelijke toestanden van 
de beide flipflops gezamenlijk met een 
faktor twee uitgebreid, zodat een 4- 

Figuur 5. Print en komponentenop- 

stelling voor vier AC-flipflops, op zo¬ 

danige wijze uitgevoerd dat de flip¬ 

flops onderling op overzichteïijke 

wijze kunnen worden gekombineerd. 
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Figuur 6a. Voorbeeld van een 4-teller 

(4 posities) met de bijbehorende waar- 

heidstabel. 

Figuur 6c. Reeks van vier achter Figuur 7a. 4 bits-teller waarbij flip- 

elkaar geschakelde flipflops (16 posi- flop D als trigger-RS-flipflop is ge- 

tieteller) waarin de Q-uitgangen de schakeld. De verbinding tussen QA en 

BCD-kode volgen indien op de ingang RD zorgt ervoor dat flipflop D in 

een aantal pulsen wordt toegevoerd. positie 10 wordt gereset. 

Figuur 6b. Binaire kode, ook wel 

BCD-kode of 1 - 2-4-8-kode genaamd. 

teller is verkregen (zie figuur 6a). Op 
deze wijze kan men de teller verder 
uitbreiden waarbij elke flipflop het 
aantal mogelijkheden met een faktor 
2 vergroot. Met drie flipflops zijn dus 
2.2.2. = 23 = 8 posities beschikbaar, 
4 flipflops : 24 = 16 posities enz. Op 
deze wijze ontstaat een binaire kode 
waarvan de opbouw in figuur 6b is 
weergegeven. Deze kode wordt vaak 
de BCD-kode of 1.2.4.8-kode ge¬ 
noemd. Elk cijfer (0 of 1) van de bi¬ 
naire kode komt overeen met de stand 
van de korresponderende flipflop in 

figuur 6c. 
Het aantal binaire cijfers wordt ook 
wel het aantal bits genoemd, zodat de 
tellerschakeling in fig. 6c kan worden 
aangeduid met een 4 bits teller welke 
16 posities kent. 
Om nu een teller te realiseren met een 
tussenliggend aantal posities (d.w.z. 
tussen 2, 4, 8, 16, enz.) moet men er 
voor zorgen dat de teller op het juiste 
moment wordt gereset of geset. Bij een 
tienteller maakt men dus gebruik van 4 
flipflops (16 posities) en worden de 
6 laatste posities niet benut. Wanneer 
de teller positie 9 (BCD-kode 1001) 
heeft bereikt dan moet de volgende 
ingangspuls de tellers naar positie 0 

Figuur 7b. Komplete tienteller. Dank¬ 

zij NAND Nj en de vertragingstijd 

RjCj wordt voorkomen dat de flip¬ 

flop in positie 10 wordt geset, zodat 

na positie 9 (1001 de gehele teller 

naar positie 0 (0000) gaat. 
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(BCD-kode 0000) brengen. Om dit op 

een zo simpel mogelijke wijze te rea¬ 

liseren worden de triggerkondensato- 

ren van flipflop D niet met elkaar ver¬ 

bonden, zodat een trigger-RS-flipflop 
ontstaat. 

In figuur 7a is weergegeven hoe deze 

twee ingangen (R en S) worden ge¬ 

bruikt om de flipflop D na positie 9 

te resetten. In begintoestand zijn de 

Q-uitgangen van de flipflops alle ’0’. 

Zolang Qd van flipflop D op ’0’ blijft 

zullen pulsen op zijn RD-ingang geen 

invloed hebben. QA, QB en Qc volgen 

dus de BCD-code tot in positie 8 op 

Rd een negatief gaande puls verschijnt 

(Qc gaat van T naar ’0’) en QD naar 

’l’ gaat. In de posities 2, 4, 6, en 8 

verschijnt op RD een resetpuls waar 

de flipflop echter niet op reageert 

daar deze reeds gereset was (QD = ’0’). 

In positie 10 wordt flipflop D wel 

gereset en gaat QD naar ’0’. Uitgaan¬ 

de van de BCD-kode zal dus in 

positie 10 de toestand 0010 i.p.v. 

1010 worden bereikt. 

Alleen flipflop B moet nog op een of 

andere wijze worden gereset of men 

dient te voorkomen dat de flipflop in 

positie 10 wordt geset. 

M.b.v. een als inverter geschakelde 

NAND, welke met QB een „wired or” 

vormt, kan dit worden gerealiseerd 

(zie fig. 7b). Zolang QD = 1, wordt 

Qb geforceerd ’0’ gehouden. In de 

posities 8 en 9, waar QB reeds ’0’ 

was, is dit toegestaan. In positie 10 

wordt flipflop D gereset, maar de 

neergaande puls wordt via het RC- 

netwerk vertraagd, met het gevolg dat 

Qb tijdens de triggerpuls op TB ’0’ 

blijft. Na een bepaalde vertragingslijn 

(zie fig. 8) zal de uitgang van NAND 

NI stroomloos worden en geen in¬ 

vloed meer hebben op QB. De trigger- 

aktie is dan echter reeds voorbij zodat 

Qb °P ’O’ blijft. De gehele teller 

wordt in positie 10 gereset naar 0000 

en aldus is een volwaardige tienteller 

verkregen. 

Het resetcircuit (fig. 8) kan eventueel 

worden vervangen door de transistor- 

schakeling in figuur 9, zodat geen 

NAND nodig is. De tijd vertraging 

wordt hier verkregen d.m.v. de basis- 

Figuur 10. Praktische uitvoering van 

de tienteller, m.b.v. de universele 

print uit figuur 5. 

Figuur 8. Resetcircuit met vertra- Figuur 9. Resetcircuit uitgevoerd met 

gingstijd uitgevoerd met een NAND. een laagfrekwent transistor. De in- 

gangskapaciteit zorgt voor de ge¬ 

wenste vertraging. 

emitter kapaciteit van de transistor 

die bij laagfrekwente typen voldoende 

groot is. De gehele teller bevat dan 

twee IC’s (8 NAND’s) en 1 transistor. 

Zijn er toch meerdere NAND’s nodig 

in een hiermee opgebouwd digitaal 

apparaat dan kan gemakkelijker de 

oorspronkelijke schakeling worden 

toegepast. De tienteller kan op een¬ 

voudige wijze op de print van figuur 

5 worden aangebracht. De komplete 

komponentenopstelling hiervoor is 

weergegeven in figuur 10. 

De AC-flipflop bezit talloze toepas¬ 

singsmogelijkheden waarvan dit num¬ 

mer reeds getuige is. Vanzelfsprekend 

bieden de meer komplete geïntegreer¬ 

de circuits grotere voordelen in het 

gebruik en zullen in de naaste toe¬ 

komst t.g.v. een daling van de kost¬ 

prijs eveneens interessant worden voor 

amateurs. Desondanks heeft het eks- 

perimenteren met flipflops, opge¬ 

bouwd met afzonderlijke NAND’s, 

zeker voor beginners op het digitale 

gebied een hoge edukatieve waarde, 

terwijl de prijs ervan dermate laag is 

dat deze flipflop zich voorlopig als 

goedkoop standaardelement zal kun¬ 

nen handhaven. 
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Figuur 1. Binaire uitlezing per deci¬ 

maal (BPD). Elk der lampjes stelt het 

cijfer 1, 2, 4 of 8 voor. Optelling van 

een of meer brandende lampjes levert 

als resultaat de cijfers 1 t/m 9. 

Figuur 3. Elk lampje uit figuur 2 is in 
de emitterleiding van een transistor op¬ 

genomen. 

Figuur 3a. Dezelfde schakeling als in 

figuur 3 met goedkope germanium 

transistoren bijv. OC 12, AC 128 (uit 

de rommelbak). 

Figuur 2. Voorbeeld van een uitlezing 

in drie decimalen. In de aangegeven 

toestand wordt het getal 276 uitgelezen 

Display 

De aandacht van vele laboratoria is ge¬ 

richt op de display van digitale alsook 

analoge signalen. Display is een verza¬ 

melwoord voor het beschikbaar maken 

voor de mens van elektrische signalen. 

Hoewel display in Europa tot voor kort 

uitsluitend werd beschouwd als uitle¬ 

zing van cijfers en letters, helt men er 
steeds meer toe over om ook luidspre¬ 

kers en TV-buizen als een vorm van 

display te zien en ze als zodanig verder 

te ontwikkelen. In de digitale displays 

heeft men natuurlijk al lang de uitlezing 

met gloeilampjes in binaire of decimale 

vorm vergeten. 
De nixiebuis, een geperfektioneerde 

neonlamp heeft weliswaar algemeen in¬ 

gang gevonden, maar de beperkingen 

zijn behalve de prijs, de gasontlading, 

die aan veroudering onderhevig is, de 

lichtopbrengst die klein is, de spanning 

die te hoog is en de vorm die onhandel¬ 

baar is. Het onderzoek richt zich dan 

ook vooral op de gallium-arsenide dio¬ 

de, die in geintegreerde vorm een cijfer 

of letter, zelfs beeld kan produceren 
en die een veel langere levensduur be¬ 

zit. 
Een nog progressiever onderzoek richt 

zich op een geheel nieuwe techniek met 
z.g. nematische ofwel vloeibare kristal¬ 

len. Een laag van deze kristallen tussen 
twee doorzichtige geleiders zal wel of 

niet licht doorlaten, als er tussen de 
beide geleiders al dan niet een spanning 

_2 

Figuur 4. Opstelling van de 5/8” PVC 

buisjes (elk 25 mm) en de ligging der 
gaatjes ten opzichte daarvan. De gear¬ 

ceerde gaatjes worden verlicht door 

ekstra spleetjes in de PVC-buis. 

Figuur 4a. Door een spleet in de PVC- 
buis worden de gearceerde gaatjes uit 

fig. 4 belicht. 
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wordt aangelegd (zie artikel Apapa, 

Elektuur september 1969). Men mag 

verwachten dat deze ontwikkelingen zo 

snel zullen vorderen, dat binnen twee 

jaar LED-displays (light emitting dio¬ 

des) en/of LC-displays (liquid cristal) 

de nixiebuizen achterhaald zullen heb¬ 

ben. Toch zal bij de zelfbouw van tel¬ 

lers en voltmeters voorlopig zelfs de 

nixiebuis nog een te kostbaar display 

zijn en is een goedkopere oplossing ge¬ 
wenst. 

Zonder meer de meest goedkope uitle- 

zing is de binair/decimaal (zie fig. 1). 

Deze BPD-uitlezing bestaat per cijfer 

uit vier lampjes die elk op een Q-uit- 

gang van de uit vier flip-flops bestaande 

tienteller worden aangesloten (zie tien- 

teller met vier flip-flops elders in dit 

nummer). Het uitlezen van de cijfers 

0 tot 9 is een kwestie van ervaring en 

is in principe zeer eenvoudig (fig. 1). 

Elk decimaal kost in principe niet 

meer dan 4 lampjes van 25 of 30 cent 

en vier transistoren van elk 50 cent tot 

een gulden. Zelfs is een ”dure” uit¬ 

voering is per decimaal niet meer dan 
vijf gulden aan materiaal nodig, maar 

voor drie gulden is dit toch zeker een 
haalbare kaart (fig. 2). Van de transis¬ 

toren wordt niet meer geeist dan dat ze 

een stroom van lOOmA kunnen verwer¬ 
ken en een vermogen van 50mW kun¬ 
nen dissiperen (fig. 3 en 3a). 

Het is denkbaar dat men delineaireuit- 

lezing toch wat primitief vindt en liever 

Figuur 5. De volledige display bestaat 

uit een melkkleurig glasplaatje, een 

plaatje aluminium, zeven lampjes met 

stukjes5/8”PVC-buis (25 mm hoog en 

eventueel matzwart geverfd) en tot slot 

een printje volgens figuur 6. 

twee keer zoveel betaalt voor een dis¬ 

play, dat meer de nixiebuis, de LED of 

de LC-uitlezing nabij komt. In dat ge¬ 

val is de zeven-segment-metode met ze¬ 

ven goedkope lampjes favoriet. Reeds 

eerder is een dergelijke uitlezing in E- 

Figuur 7. Een vergelijking van de echte 

7-segment en de gaatjes-segmentuitle- 
zing. 

lektuur beschreven, maar de opzet was 
toch moeilijk in uitvoering. 

In het blad Popular Electronics kregen 

wij een werkwijze aangeboden, die een 

oplossing bood, die met een figuurzaag 

en een boormachine gemakkelijk is uit 

te voeren. Per decimaal is nodig 1 plaat¬ 
je melkkleurig plexiglas of plastic (of 

papier) 45 x 60 mm, 1 plaatje pertinax 

of nog beter aluminium, van dezelfde 

maat, zeven stukjes pvc-buis 5/8 elk 25 

mm en een printplaatje volgens figuur 

6. Het cijferbeeld, dat op deze wijze 

met gaatjes wordt opgebouwd in plaats 

van met strepen, is nagenoeg even dui¬ 
delijk. 

Zowel het Agaatjes” segment als het be¬ 

handelde lijnenbeeld zijn naast elkaar 

gegeven in figuur 7. Er is aan het gaat- 

jesbeeld een bezwaar ten aanzien van 

de cijfers 1, 4 en 7. De gestippelde 

gaatjes onderbreken bij voorbeeld de 

een, hetgeen het beeld weliswaar niet 

onduidelijker maakt, maar wel minder 

fraai. Het kost wat ekstra werk meer, 

n.L twee gaatjes meer in het aluminium 

en een gleufje in vier pvc-buisjes volgens 

figuur 4a. Twee gleufjes ”kijken elkaar 

aan” en beschijnen het ekstra gaatje. 
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Naar onze mening is dit ekstra werk 

niet nodig. 
Voor aansluiting van het segment op 

een tienteller met 4 uitgangen is een bi¬ 

nair-naar-zevensegment dekoder nodig 

en een sturing van de 50mA lampjes op 

dezelfde wijze als bij de binaire uitle- 

zing. Het schema hiervoor is gegeven 

in figuur 8. Samen met de print 

is de uitvoering van deze zevensegment- 

uitlezing tegen lage kosten en met wei¬ 
nig handenarbeid zeer goed uitvoerbaar. 

versterker met R.n 
van 
2.200.000.000 

Ohm 

maks 1200 W 

flash- 

In deze schakeling wordt de wissel¬ 

spanning op de source van de fet 

teruggekoppeld naar de ingangsspan- 

ningsdeler. De voorspanning van de 

gate wordt via een weerstand van 

22 MQ ook uit deze spanningsdeler 

betrokken. Dit z.g. bootstraps-effekt 

vergroot de ingangweerstand aanzien¬ 

lijk en wel in dit geval tot 2,2 GOhm. 

In het algemeen geldt: 

light 

Telkens als de kondensatorspanning 

groter wordt dan de doorslagspanning 

van de triggerdiode, ontsteekt de triac 

waardoor de lamp gaat branden. C 

wordt nu ontladen via de triggerdiode, 

R2 en de gate van de triac. Zodra de 

ontlaadstroom van C daalt tot be¬ 

neden de houdstroom van de trigger¬ 

diode, gaat deze weer over in de sper- 

toestand en de triac dooft bij de eerst¬ 

volgende 0-doorgang van de spanning. 

Het aantal flitsen kan met 1^ worden 

gevarieerd tussen 2 en 10 flitsen per 

sekonde, terwijl de flitsduur enigszins 

kan worden beïnvloed met R2. Het 

schakelvermogen is uiteraard afhanke¬ 

lijk van de toegepaste triac. 
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Alvorens in te gaan op de toepassin¬ 
gen wordt eerst de vergelijker ver¬ 
klaard. De schakeling (figuur 1) is op¬ 
gebouwd met NAND’s. De vergelijker 
kent vier toestanden: 
1. A —'V en B — 7 ’ 

De uitgangen van N2 en N2 zijn dan 
’0’ evenals de ingangen gj van respec¬ 
tievelijk N3 en N4. De uitgang X is 
dan ’l’. 

2. A -’O’ en B = ’0’ 

Wanneer deze ’O’ zijn, zijn de ingan¬ 
gen g2 van N3 en N4 eveneens ’O’, zo¬ 
dat uitgang X ’l’ is. 
3. A = ’1’ en B — ’O’ 

Doordat A = ’l’ is, is g2 van N4 even¬ 
eens ’l’ en als B = ’0’is, is de uitgang 
van N2 (tevens gj van N4) ’l’ zodat 
uitgang X ’O’ is. Hier doet de ”wired 
or” zijn invloed gelden. Wat in de 
andere tak gebeurt is niet belangrijk 
daar door de ”wired or” de toestand 
van de uitgang alleen wordt bepaald 
door de NAND welke ’O’ is. 
4. A =’0’en B = ’1’ 

Doordat B = 1 is, is g2 van N3 even¬ 
eens ’l’ en als A =’0’is, dan is de uit¬ 
gang van Nj en tevens gj van N3 ’l’ 
zodat de uitgang X weer ’O’ is. 

Een en ander is samengevat in de 
waarheidstabel van figuur 2. Hieruit 
blijkt duidelijk dat uitgang X alleen 
1 is, wanneer de aangeboden infor- 

Figuur 1. Het schema van een binaire 

vergelijker. De uitgang is slechts dan 

’l’ als de informatie aan de beide in¬ 

gangen gelijk is. De 4 NAND’s be¬ 

vinden zich in één IC SN7401 
(FJH 231). 

matie aan de beide ingangen A en B 
gelijk is. 

In figuur 3 is het symbolisch ekwiva- 
lent weergegeven van de binaire ver¬ 
gelijker. 

Rj = R2 = R3 = 10 kQ - W 

Voor snelle toepassingen dienen deze 

drie weerstanden te worden verlaagd 

tot minimaal 330 ü - % W 

Nj t/m N4 = 7401 (FJH 231 - 

SF. C401E) 

Toepassingen van de binaire ver ge¬ 
lijker 

Een praktische toepassing van de ver¬ 
gelijker is weergegeven in figuur 5. 

Figuur 4. Binaire 

vergelijker met 4 

bits. Alleen wanneer 

A en B, C en D, 

E en F, G en H, 

gelijk zijn aan elkaar 

is de uitgang ’l’. 

De binaire vergelijker is een logische schake¬ 

ling waarmee het mogelijk is om de gelijkheid 

van twee binaire grootheden te konstateren. 

Dit biedt zeer interessante mogelijkheden voor 
logi katoepassi ngen 
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Figuur 2. Waarheidstabel behorende 

bij de schakeling van figuur 1. Hieruit 

blijkt duidelijk dat de uitgang alleen 

’l’ is wanneer aan de beide ingangen 

gelijke informaties worden aange¬ 
boden. 
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Figuur 3. Het symbool van de 

binaire vergelijker. 
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Het is een teller welke naar een voor- dat de uitgang van de NAND Nj ’0’ Figuur 5. Praktische toepassing van 

af ingestelde waarde toeloopt en stopt is en de triggerpoort wordt geblok- de binaire vergelijker. De teller stopt 

wanneer deze stand bereikt is. Hoe keert waardoor de teller stopt. op het moment dat de aangeboden 

dit allemaal in zijn werk gaat wordt In normale toestand is g{ van N2 T; binaire positie is bereikt. 

als volgt duidelijk gemaakt. dit impliceert dat de uitgang iedere 
De 4-bits teller kan 24 = 16 standen keer ’O’ wordt op het moment dat op met het ingestelde decimale getal, 
innemen. Wil men de ene keer in de triggeringang een T komt. Wan- Eventueel kan zo’n schakelaar ook 
stand 3, de volgende keer in stand 6 neer de aangeboden binaire positie is zejf worden gemaakt. De realisatie 
en een andere keer in stand 11 een bereikt wordt g{ van N2 ’O’ zodat de hiervan is beschreven bij de in dit 
aktie uitvoeren dan kan dit natuurlijk uitgang hiervan konstant ’l’ blijft en nUmmer beschreven „nauwkeurige 

verwezenlijkt worden door alle stan- de teller stopt. digitale dokatijdschakelaar” welke is 
den uit te dekoderen, maar afgezien De binaire informatie welke aan de uitgerust met een binaire vergelijker, 
van de hoeveelheid logika die hier- ingangen B, D, F en H is toegevoerd jn figuur 6 is een printtekening en 
voor nodig is wordt de zaak wel erg kan worden verkregen m.b.v. een komponentenopstelling getekendwaar- 
gekompliceerd bij een teller met een duimwielschakelaar. Deze geeft een op twee binaire vergelijkers zijn aan- 
groot aantal bits. In zo’n geval biedt binaire waarde af welke overeenkomt gebracht, 

de vergelijker uitkomst. Ter verklaring 
van bovengenoemde schakeling wordt 
uitgegaan van figuur 4. De uitgang- 
gen A, C, E en G worden verbonden 
met de Q-uitgangen van de teller. 
Wordt aan de ingangen B, D, F en H 
de informatie aangeboden welke kor- 
respondeert met de binaire waarde 
van de teller waarbij een of andere 
aktie moet worden uitgevoerd, dan 
wordt de uitgang Y T’ op ’t moment 
dat die stand bereikt wordt. Ten ge¬ 
volge van de ”wired or” is de uitgang 
Y namelijk alleen ’l’ wanneer de uit¬ 
gang van alle vier de vergelijkers T’ 
is. Dus als A = B en C - D enz. In 
figuur 5 is dit gekompleteerd tot een 
schakeling, die zoals reeds vermeld, 
stopt op het moment dat de aange¬ 
boden binaire positie is bereikt. Op 
dat ogenblik wordt de uitgang van de 
vergelijker namelijk ’l’. Dit houdt in 

Figuur 6. Printtekening en kompo¬ 

nentenopstelling voor twee binaire 

vergelijkers. 
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binair 

Het toepassingsgebied van logi¬ 
sche elementen is vrijwel onbe¬ 
grensd. Werd gisteren nog ver¬ 
ondersteld dat toepassing ervan 
voor bepaalde doeleinden onge¬ 
schikt zou zijn, heden ten dage 
worden juist deze elementen 
hiervoor toegepast. In het hier 
beschreven ontwerp is die bouw¬ 
steen van de toekomst verwerkt 
in een binair kodeslot. 

In figuur 1 is het principeschema van 

het kodeslot getekend. Om het slot te 

openen dienen de tien drukschakelaars 
in een bepaalde volgorde te worden in¬ 

gedrukt. Worden zij in een verkeerde 

volgorde ingedrukt dan wordt de scha¬ 

keling gereset, zodat weer helemaal 

vooraan moet worden begonnen. Door 

de verbindingen van de schakelaars met 

de ingangen uit te voeren met stekers, 

welke zich in de beveiligde ruimte be¬ 

vinden, bestaat de mogelijkheid om zelf 

iedere gewenste kombinatie in te stel¬ 

len. Van tijd tot tijd kan deze dan naar 

believen worden gewijzigd. 

Het aantal mogelijkheden van een der¬ 

gelijk slot bedraagt: 10.9.8.7.6.5.4.3.2. 
1; dit is om precies te zijn 3.628.800 en 

Onderdelenlijst: Binair kodeslot 

Rj t/m R31 = lkü 

Ci = 500 uF - 6,4 V 

Dj- D2 = 1N914 

Tj= VN 140 - BC107 - BC108 

T2=BD135. 

Nj t/m N28 =7 x FJH231, SF.C401E 

Sj t/m Sjq = enkelpolige druk-verbreek- 

schakelaar 
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slechts een ervan is de goede kombina- 
tie. Wanneer men stelt dat minimaal ca. 
1 sekonde nodig is om drie schakelaars 
in te drukken, dan duurt het ca. 15 da¬ 
gen om alle mogelijkheden te beproe¬ 
ven. Daar het geen kleinigheid is om 
een getal van 10 cijfers te onthouden 
worden enige restrikties aan die schake¬ 
ling verbonden. Het aantal schakelaars 
dat moet worden ingedrukt wordt ge¬ 
reduceerd tot 6. De andere 4 schake¬ 
laars blijven om misleidende redenen 
aanwezig. De schakeling wordt nu niet 
alleen gereset wanneer de knoppen in 
verkeerde volgorde worden ingedrukt 
maar ook wanneer een van de 4 andere 
schakelaars worden ingedrukt. Zonder 
deze 4 misleidende schakelaars zou het 
aantal mogelijkheden 6x5x4x3x2 
x 1 = 720 bedragen. Met deze vier scha¬ 
kelaars is het aantal mogelijkheden: 10 

x9x8x7x6x5 = l 51.200. T.g.v. het 
niet gebruiken van deze vier schakelaars 
is het aantal mogelijkheden geringer. 
Het voordeel dat hiertegenover staat is 
echter dat de legale gebruiker niet zo’n 
geweldig groot getal hoeft te ont¬ 

houden. 
In sommige gevallen kan het nodig zijn 
de voedingsspanning van het elektro¬ 
magnetisch slot te verhogen. Dit kan 
dan op een aparte niet gestabiliseerde 
voeding worden aangesloten (bijv. op 
de kollektor van de regeltransistor van 
de gestabiliseerde voeding, zie pag. 
1127). Is de schakeling toch nog sto- 
ringsgevoelig dan kunnen storingen 
worden geëlimineerd door het plaatsen 
van een kondensator van 10 nF tussen 

de Q en Q uitgang van de Flip-Flop’s, 

Circuitbeschrijving 
Er wordt vanuit gegaan dat alle Flip- 
Flop’s (A t/m F) zich in de resettoe- 
stand bevinden en dat de verbindingen 
van de schakelaars volgens alfa-numme- 
rieke volgorde is gebeurd, dus Si aan 
IA, S2 aan Ig enz. In rusttoestand lig¬ 
gen alle ingangen aan aarde (0). 
De uitgang van de ”wired or” gevormd 

doorN4,Ng,Ni2,N16,N20enN25 t/m 
N28 is dan hoog. Het gevolg hiervan is 
dat g2“N3 ook hoog is. Door indrukken 
van Si wordt ook gi~N3 hoog waar¬ 
door FFa wordt geset. Door het setten 
van FFa wordt g2~N6 hoog. Daar deze 
poort tot FFg behoort is nu de moge¬ 
lijkheid geschapen om ook deze Flip- 
Flop te setten d.m.v. het indrukken van 
S2, immers g2“N7 is hoog geworden 
doordat de uitgang van Ni hoog werd. 
gj-N5 kan dus ’0’ worden wanneer S2 

ingedrukt wordt. 
Het blijkt dus dat, wanneer de schake¬ 
laars netjes op een rijtje worden inge¬ 
drukt, alle Flip-Flop’s keurig geset 
worden. Worden de schakelaars niet in 
de goede volgorde ingedrukt (bijv. Si 
en dan S4) dan gebeurt het volgende. 
Door het indrukken van S4 wordt gi- 
N8 hoog, zodat de uitgang van de 
”wired «3r” nul wordt met het gevolg 
dat FFa gereset wordt. Een verkeerde 
bediening heeft dus direkt tot gevolg 
dat alle reeds gesette Flip-Flop’s gereset 
worden, en om het slot te openen moet 
men weer helemaal vooraan beginnen. 
Het indrukken van een van de vier mis¬ 

leidende schakelaars heeft ook tot ge¬ 
volg dat alle Flip-Flop’s worden gereset 
(de ”wired or” gaat dan namelijk ook 

naar ’0’). 
Het elektromagnetisch slot wordt be¬ 
krachtigd wanneer de laatste Flip-Flop 
geset wordt. g-N24 wordt dan laag en 
de uitgang hiervan hoog. Ti en T2 gaan 
dan geleiden, zodat het relais aantrekt. 
Ten overvloede wordt er nogmaals op 
gewezen dat FFp alleen kan worden ge¬ 
set wanneer alle voorgaande Flip-Flop’s 
geset zijn. Toevallig setten op een stoor- 
puls is dan ook uitgesloten. 
Wanneer het slot geopend is en moet 
worden gesloten kan dit gebeuren door 
een van de vier resetschakelaars in te 

drukken. 
Bij de circuitbeschrijving is ervan uitge¬ 
gaan dat alle Flip-Flop’s zich in de re- 
settoestand bevonden. Uit onderstaand 
relaas blijkt dat dit in rusttoestand ook 
altijd het geval zal zijn. Wanneer de 
voedingsspanning wordt ingeschakeld 
zorgt het netwerkje D\, R31 en C\ er¬ 
voor dat alle Flip-Flop’s gereset worden. 
C\ laadt zich dan via R49 en D] op wat 
resulteert in een tijdelijk nul zijn van de 
resetlijn. Diode Dj voorkomt dat Cj 
zich ontlaadt over de uitgang van een 
nand van de ”wired or” die nul wordt 
t.g.v. het resetten van de schakeling. 
Door kortsluiting van de kondensator 
treden dan piekstromen op welke ver¬ 
nieling van de nand tot gevolg kunnen 
hebben. Het eventueel uitvallen en weer 
inkomen van de netspanning heeft dus 
ook geen storende invloed op de wer¬ 
king. 

trapspanningsoscillator 

met 709 

In deze schakeling wordt gebruik gemaakt van het diode- 
pompprincipe. Wanneer op de ingang een positieve puls 
verschijnt dan wordt kondensator Q opgeladen via D,. 
Deze lading wordt, gedurende de tijd dat de ingangs- 
spanning 0 Volt is, via D2 en de operationele versterker 
overgedragen naar C2. Elke ingangspuls doet de span¬ 
ning van C2 en dus ook de uitgangsspanning stapsgewijs 
groter worden. Het resultaat is een trapspanning die 
lineair toeneemt met het aantal ingangspulsen. M.b.v. 
schakelaar S[ kan men C2 ontladen zodat de trapspan¬ 
ning weer vanaf nul begint te stijgen. De verhouding 
tussen de stapgrootte en de ingangsspanning is gelijk aan 

de verhouding van de kondensator en: 

vstap = (cyc2)-vin. 
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schakelingen met 

LDR’s en NAND’s 

telrelais 

r~ 1 
—0 5v 

. „ \Z 
0 

R3n 

<N J U ^ 

] ts_ NI )°-H “K 
) k^|lN914 

Tl -" 

^Jldr J 2N1613 

2N1711 

Ni = 7401 4 

Telschakeiing groot is. De pulsduur kan worden ver¬ 
in figuur 1 is een simpel telcircuit met anderd d.m.v. C\. 

telrelais weergegeven. Bij een lichtin- De werking is als volgt. Als de LDR 
tensiteit van ca. 200 lux (normale ka- niet belicht is zijn de uitgangen van N\ 
merverlichting) is de weerstandswaarde en N2 respektievelijk ’0’ en ’l’. Bij be- 
van de LDR dusdanig, dat de poort- lichting van de LDR gaat Ni naar ’l’ 
spanning Vg lager is dan het schakel- en N2 naar ’0’. Deze toestand blijft be- 
niveau van de NAND, zodat de uitgang houden totdat C\ via R] en R2 tot een 
hoog is en het relais wordt bekrachtigd, dusdanige waarde is opgeladen, dat de 
Bij iedere nieuwe belichting van de LDR ingangsspanning van N2 beneden het 
zal het relais aantrekken. schakelniveau is gedaald. Het relais 
Vanzelfsprekend is deze tellerschake- krijgt dus, ondanks korte belichtings- 
ling eveneens uit te voeren met twee pulsen, voldoende tijd om via de tran- 
transistoren i.p.v. een IC plus transis- sistor te worden bekrachtigd. Het hoeft 
tor. Dit is, in het geval men de overige verder geen betoog, dat de herhalings- 
NAND’s van het IC ongebruikt moet tijd van de ingangspulsen groter moet 
laten, zelfs een goedkopere oplossing, zijn dan de pulsduur van de monosta- 
Praktischer is dan ook de schakeling in biele multivibrator. 
figuur 2, waar het gebruik van een IC 
volkomen verantwoord is. Als de be- Akoestisch alarm 
lichtingstijd van de LDR dermate kort Een zeer simpel akoestisch alarm is 
is, dat het telrelais hierop niet zou rea- weergegeven in figuur 3. De schakeling 
geren, dan moet een hulpgreep worden bestaat uit een multivibrator met twee 
toegepast om de pulsduur ogenschijn- NAND’s (zie elders in dit nummer) 
lijk te verlengen. Dit wordt in de scha- waarbij in serie met de uitgang van N2 

keling gerealiseerd d.m.v. een monosta- een hoogohmig luidsprekertje (150 
biele multivibrator, opgebouwd met Ohm) is geplaatst, 
twee NAND’s. De tijdskonstante hier- Wanneer de LDR door een lichtbundel 
van wordt bepaald door R3, R4 en Cj. wordt belicht, dan is de hieraan gekop- 
De waarden zijn zodanig gekozen dat pelde ingang van N2 laag (0), zodat 
de pulsduur 50 millisekonden bedraagt, geen stroom door de luidspreker vloeit, 
hetgeen voor de meeste relais voldoende Wordt echter de lichtbundel onderbro¬ 

ken dan zal de weerstandswaarde van 
Figuur 2. Door aan de schakeling van de LDR toenemen met het gevolg dat 
fig. 1 een monostabiele multivibrator de schakeling gaat oscilleren en de luid- 
toe te voegen kunnen zeer smalle in- spreker een alarmtoon weergeeft. 
gangspulsen worden geteld. 

Figuur 1. Eenvoudige telschakeling. 

Figuur 3. Akoestisch alarm met een IC- 

multivibrator door een LDR. 
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In figuur 4 is de schakeling uitgebreid 

met een set-reset-flip-flop. Hiermee 

wordt bereikt, dat na onderbreking van 

de lichtstraal het alarmsignaal behouden 

blijft, totdat de reset-knop wordt inge¬ 

drukt. In het vorige circuit geeft een 

korte onderbreking van de lichtstraal 

een eveneens kortstondig alarmsignaal, 

hetgeen in vele gevallen bezwaarlijk is. 

De RS-flip-flop wordt gestuurd door 

NAND N5 welke in niet-alarmerende 

toestand op ’ 1’ staat. Bij verbreking van 

de lichtstraal wordt de flip-flop geset en 

blijft ook hierna in deze toestand tot- 

de reset-ingang van N \ via de schakelaar 

op ’0’ wordt gebracht. 

Figuur 4. Met behulp van RS-flip-flop 

wordt bereikt, dat het alarm, eenmaal 
in werking gesteld, blijft bestaan totdat 

de schakeling met schakelaar S wordt 

ge re set. 

lichtafhankelijke 

tijdschakelaar 

tijdschakelaar 

met SCS 

C} wordt opgeladen via R, en R2. Zo¬ 

dra de spanning op Q groter wordt 

dan de zenerspanning van D2, in dit 

geval 18 V, ontsteekt de SCS en 

het relais komt op. Uitschakelen van 

het relais kan alleen geschieden door 

het afschakelen van de voedingsspan¬ 

ning. Dan kan ook C, zich ontladen via 

Dj en R3. Na een tijd t = 3. R3 . Cl, 

kan dan weer worden ingeschakeld. 

C2 voorkomt het inschakelen van de 

SCS onder invloed van kleine 

stoorspanningen. 

Als de voedingsspanning wordt inge¬ 

schakeld, komt het relais op. C zal nu 

worden opgeladen met een stroom die 

evenredig is met de sterkte van het op 

de fototransistor vallend licht. Op het 

moment dat de spanning over Cj 

groter wordt dan de zenerspanning 

gaat Tj stroom trekken. T2 wordt 

daardoor afgeknepen en het relais valt 

af. 

1142 
Elektuur november 1970 



Figuur la. Eenvoudige multivibrator- 

schakeling met NAND’s. 

Een eenvoudige zelfstartende 
multivibrator met de SN 7401 
(FJH231), uitgebreid tot een 
elektronische clignoteur. 

De multivibrator opgebouwd met 
twee NAND’s is weergegeven in 
figuur la. Elk van de NAND’s wordt 
d.m.v. de weerstanden R3 en R4 dus¬ 
danig ingesteld, dat lineaire verster¬ 
king mogelijk is. Via de kondensato- 
ren Q en C2 vindt tegenkoppeling 
plaats en gaat het geheel oscilleren. 
Als vuistregel voor de frekwentie 
geldt bij de aangegeven weerstands- 
waarden en indien C = C1 = C2 : 
f = 1/500.C. 

Figuur 2a. Elektronische clignoteur 

m.b.v. de multivibrator van fig. 1. 

Een waarde van 1000 pF komt dus 
overeen met een herhalingsfrekwentie 
van 1 MHz. De frekwentiestabiliteit 
van deze multivibrator is niet bijzon¬ 
der goed maar de schakeling is van 
een dergelijke eenvoud, dat zij voor 
vele toepassingen goed bruikbaar is. 
Het gebruik van twee NAND’s biedt 
bovendien nog de mogelijkheid om de 
multivibrator op elk gewenst moment 
te starten en te stoppen m.b.v. de niet- 
gebruikte poortingangen zoals in fig. 
la is aangegeven. 
Figuur lb en lc tonen de spannings- 
vormen op de uitgangen en de poort¬ 
ingangen van de NAND’s. Het 
stroomverbruik van de multivib be¬ 
draagt in oscillerende toestand ca. 
15 mA. 

Elektronische clignoteur 

De multivibrator van figuur 1 kan op 
eenvoudige wijze worden uitgebreid 
tot een elektronische clignoteur. Aan 
de schakeling (figuur 2a) is een ekstra 
transistor toegevoegd waarmee een 
lampje wordt gestuurd. Weerstand R5 
elimineert de lekstroom van de tran¬ 
sistor, terwijl diode D1 ervoor zorgt 
dat de ontlaadstroom van C2 naar de 
voeding wordt afgevoerd. Het knip¬ 
perlicht kan d.m.v. S2 aan en uit \yor- 

Figuur lb-c. Spanningen op de uit¬ 

gangen en ingangen van de NAND’s. 

den geschakeld. Wanneer het te 
schakelen vermogen groter is dan 
1 Watt dient een vermogenstransistor 
te worden toegevoegd. De schakeling 
wordt dan gewijzigd zoals in figuur 
2b is aangegeven. 

Figuur 1. De multivibrator uit Fig. 1 

kan op eenvoudige wijze op een hal¬ 
ve eksperimenteerprint (blz. 1128 fig 
14) worden gemonteerd. 

Figuur 2b. Wijziging van het uit- 

gangscircuit bij gebruik van lampjes 

met een vermogen groter dan 1 Watt. 

elektronische 
clignoteur 
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nauwkeurige T.H. van Coehoorn 

digitale dokatimer 
Door toepassing van digitale bouwstenen is een schakeling gerea¬ 
liseerd die enkele zeer aantrekkelijke voordelen heeft zoals een 
grote betrouwbaarheid en een zeer goede reproduceerbaarheid. 

De schakeling munt uit door zijn een¬ 
voud, ondanks het feit dat de eerste 
aanblik anders doet vermoeden. Bij 
de opzet van het apparaat is uitge¬ 
gaan van de elders in dit nummer be¬ 
schreven bouwstenen zoals de binaire 
vergelijker en de AC flipflop. Degene 
die deze artikelen heeft gelezen kan 
deze schakeling zonder meer goed be¬ 
grijpen. Een verder voordeel van deze 
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schakeling is nog dat de klokpuls 
wordt verkregen uit de zeer konstante 
lichtnetfrekwentie zodat afregeling 
overbodig is. 

Blokschema 

Het blokschema van de doka-tijd- 
schakelaar is weergegeven in figuur 1. 
Het 50 Hz ingangssignaal wordt 
enkelfazig gelijkgericht door Dx en 
dan m.b.v. de pulsvormer omgevormd 
tot een blokspanning welke wordt toe¬ 
gevoerd aan g2 van Nj. Via deze poort 
wordt de 50 deler gestuurd, welke is 
uitgevoerd met IC delerprintjes (FFj 
t/m FF6). De sekondepuls welke deze 
afgeeft wordt toegevoerd aan een 10 
deler, welke ook weer is uitgevoerd 
met een IC deler print (FF7 t/m FF10). 
De hierdoor af gegeven 10 sek. puls 
stuurt dan tenslotte een vierdeler 
(FFU en FF12). 
Op deze manier kunnen tijden worden 
gerealiseerd van 39 sekonden instel¬ 
baar in stappen van 1 sekonde. Deze 
tijd zal in 90% van alle gevallen vol¬ 
doende zijn voor toepassing in de 
doka. 
De binaire vergelijker welke beneden 

Figuur 2. Het komplete schema van 
de nauwkeurige digitale tijdschake- 
laar. 

de teller is getekend, is voorzien van 
een binaire informatie, ingesteld door 
middel van schakelaars, welke over¬ 
eenkomt met de gewenste tijd. Wordt 
de ingestelde tijd door de teller be¬ 
reikt dan wordt de uitgang van de 
binaire vergelijker ’l’. Deze infor¬ 
matie wordt via N2 toegevoerd aan g2 
van Nj. Dit heeft tot gevolg dat de 
teller stopt (zie artikel over de binaire 
vergelijker). 
Door indrukken van de startknop 
wordt de relaisversterker gestuurd 
door FF14. Deze sturing vervalt wan¬ 
neer de teller stopt, tengevolge van 
het feit dat de uitgang van de verge¬ 
lijker T wordt. 
Voorzover de toegepaste circuits niet 
eerder in dit nummer zijn beschreven, 
worden hier enkele detailbeschrijvin¬ 
gen gegeven. 

De pulsvormer 
Deze wordt gevormd door Dl5 R1? R2, 
R3 en T\ (fig. 2). Dit schakelingetje 
behoeft nauwelijks toelichting. De 
puls aan de uitgang van Tl is echter 
nog niet snel genoeg om bijv. een AC- 
flipflop te sturen. Om toch een snelle 
puls te verkrijgen is dankbaar gebruik 
gemaakt van poort N4. Deze vijzelt 
het zaakje tot aanvaardbare propor¬ 
ties op en vervult tevens de funktie 
van start/stop schakelaar (ingang g2) 
voor de teller. 

Het startcircuit 

Van de pulsvormer wordt ineens over¬ 
gegaan naar een geheel ander gedeelte 
van de schakeling, namelijk het start¬ 
circuit. Het nut zal na de behandeling 
hiervan wel duidelijk zijn. Flipflops 
heeft tot doel om een dendervrije 
startpuls te verkrijgen. Wanneer deze 
startpuls nl. niet dendervrij is zal bij 
het schakelen een groot aantal pulsjes 
optreden welke ondefinieerbare gevol¬ 
gen in de schakeling teweegbrengen 
en dit komt de nauwkeurigheid zeker 
niet ten goede. 
Bij het indrukken van de startschake- 
laar wordt FF13 geset, Q13 wordt ’0’ 
waardoor de uitgang van N8 ’l’ wordt 
en T4 wordt uitgestuurd. De kollektor 
hiervan wordt dan laag en reset FF7 
t/m FF12. De flipflops FFj t/m FFÓ 
worden eveneens op dit moment ge- 
reset en wel op dezelfde wijze als bij 
de bovenstaande groep. Dit gebeurt 
via N6 en T3. De reden waarom het 
resetten van de beide groepen ge¬ 
scheiden is gehouden ligt in het feit 
dat de 50 deler, welke gemaakt is mët 
de flipflop FFj t/m FFÓ in de vijf¬ 
tigste stand dienen te worden gereset 
om de lsek. puls te verkrijgen. Zon¬ 

der die reset zou de teller 64 standen 
doorlopen. 
Hoe het resetten geschiedt, is uitge¬ 
breid beschreven in het artikel over 
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de AC-flipflop. Het blijkt dus dat er 
twee reset situaties bestaan en het is 
dan ook zonder meer logisch dat in 
deze schakelingen beide gekombineerd 
zijn en als zodanig gescheiden gehou¬ 
den van de reset van de 10 en 4 deler. 
In de vijftigste stand wordt de uitgang 
van N5 ’O’, zodat die van N6 ’l’ wordt, 
met het gevolg dat T3 wordt openge¬ 
stuurd en de flipflops via D3 t/m D8 
reset. Het andere resetsignaal welk 
voorafgaat aan het startkommando is 
alleen aanwezig wanneer de start- 
schakelaar ingedrukt is. Het veroor¬ 
zaakt via Q13 een logische nul op de 
andere ingang van Nó waardoor een¬ 
zelfde toestand ontstaat als hierboven 
beschreven, zodat ook hier deze flip¬ 
flops gereset worden. Als de start- 
schakelaar wordt ingedrukt wordt 
tevens FF14 gereset. 
Het loslaten van de startschakelaar is 
het eigenlijke startmoment. Op dit 
ogenblik namelijk wordt FF13 gereset 
en FF14 gereset, zodat Q14 laag wordt. 
De uitgang van N3 zal dan hoog wor¬ 
den met het gevolg dat T2 gaat ge¬ 
leiden en het relais opkomt. Doordat 
Q13 weer hoog wordt komt gx van Nj 
vrij zodat de 50 Hz blokfrekwentie de 
teller kan sturen. 
Wanneer de ingestelde stand van 
en S2 wordt bereikt gaat de uitgang 
van de binaire vergelijker naar ’l’. 
Via N2 wordt FF14 nu gereset en 
wordt g2 van Nj ’O’, zodat deze poort 
blokkeert en de teller stopt. Tevens 
wordt door het resetten van FF14 de 

relaisversterker uitgeschakeld met het 
gevolg dat ook het licht uit wordt ge¬ 

schakeld. 

De decimaal naar binair omzetter 

In figuur 3 is het schema weerge¬ 
geven van de schakelaars welke de 
decimale waarde omzetten in een 
binaire kode. Volledigheidshalve is in 
figuur 4 de binaire kode nogmaals 

vermeld. 

Slotopmerkingen 

Voor de dioden Djt/mD^ kunnen ge- 

r 
tientallen sekonden 

M M positie v.d. 

S2b S2a schakelaar 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 2 

1 1 3 

Figuur 4. Waarheidstabel van de deci¬ 

maal naar binair omzetter. 

_._ 

wone Si-dioden worden gebruikt. 
Voor de andere dioden wordt geadvi¬ 
seerd een snelle germanium schakel- 
dioden (OA5 t/m 9) te nemen, dit in 
verband met de lage voorwaartse 
spanningsval welke noodzakelijk is, 
omdat anders de stoordrempel aan¬ 
zienlijk ongunstiger komt te liggen. 
Het verdient aanbeveling de schake¬ 
ling te voeden uit een gestabiliseerde 
voeding en het geheel in een goed af¬ 
geschermd kastje onder te brengen 
om storingen zoveel mogelijk tegen te 

gaan. 

sekonden 

M M M M positie v.d 

s1d S1c S1b S1a schakelaar 

0 0 0 0 0 

0 0 0 1 1 

0 0 1 0 2 

0 0 1 1 3 

0 1 0 0 4 

0 1 0 1 5 

0 1 1 0 6 

0 1 1 1 7 

1 0 0 0 8 

1 0 0 1 9 
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de NAND als lineaire versterker 

De toepassing van TTL-poorten als lineaire versterkerelementen is 
nog slechts weinig bekend. Hoewel het toepassingsgebied beperkt 
is biedt de FJH231 (SN7401) in dit opzicht enkele interessante 
mogelijkheden. 

In feite is een NAND een snelle ver¬ 
sterker met een hoge versterkingsfak- 
tor, waarvan de uitgang, afhankelijk 
van de ingangsniveau’s, al of niet in 
verzadiging wordt gestuurd. Wanneer 
men er in slaagt om de schakeling zo¬ 
danig in te stellen, dat de uitgangs- 
spanning zich tussen de schakel- 
niveau’s bevindt, dan is de poort- 
schakeling zonder meer als lineaire 
versterker bruikbaar. 

De gewenste instelling wordt op zeer 
simpele wijze verkregen door de uit- 
gangsspanning via een weerstand naar 
de ingang tegen te koppelen (zie 
figuur 1). Bij nadere beschouwing van 
het inwendige schema van de SN7401 
(FJH231) komt men tot de konklusie 
dat de ingangstransistor t.g.v. deze 
tegenkoppeling niet meer als transis¬ 
tor fungeert. De be- en bc-overgangen 
kan men beschouwen als twee onaf¬ 
hankelijke dioden in doorlaatrichting 
(zie figuur 2). T2 en T3 vormen een 
darlington schakeling met een zeer 

Figuur 2. Intern schema van een 

TTL-poortschakeling. De ingangs¬ 

transistor is vervangen door een aan¬ 

tal dioden welke overeenkomen met 

de be- en bc-overgangen. 

hoge versterking (ca. 150x), zodat de 
volledige tegenkoppeling via R2 een 
stabiele instelling waarborgt. De span¬ 
ning op de poortingang (gj) is prak¬ 
tisch gelijk aan de basisspanning van 
T2 (ca. 1,2 V), hetgeen gemakkelijk is 
in te zien, daar beide dioden in door¬ 
laatrichting ongeveer dezelfde span- 
ningsval veroorzaken. 
De basisstroom van T2 is erg klein, 
zodat de stroom door de 4 kOhm 
weerstand via de linker diode naar de 
uitgang vloeit. De hierdoor ontstane 
spanningsval over Rj verlaagt aldus 
de uitgangsgelijkspannirtg en beperkt 
tevens de maksimale uitsturing. In 
geen geval mag R2 zo groot zijn, dat 
T3 in verzadiging wordt gestuurd. Een 
waarde van 820 Ohm, overeenkomend 
met een kollektorspanning van ca. 
0,6 Volt (T3), blijkt in de praktijk het 
beste te voldoen. De maksimale span- 
ningszwaai aan de uitgang bedraagt 
dan 500 tot 800 mV (vu maks = 200 
mVeff). 

TTL-Op-Amp 

De aldus verkregen lineaire verster¬ 
ker kan voor wisselspanningen als 

Figuur 1. Wijze waarop de 7401 door 

middel van een enkele tegenkoppel- 

weerstand in zijn lineaire gebied kan 

worden ingesteld. 

een eenvoudige operationele verster- 
ker worden beschouwd. Figuur 3 
geeft een voorbeeld van een 10x ver¬ 
sterker. De versterking wordt evenals 
bij een op-amp bepaald door de ver¬ 
houding van de weerstanden R, en R3 
met die beperking, dat R, niet groter 
mag zijn dan 820 Ohm. De ingangs- 
impedantie, welke gelijk is aan R3, is 
dientengevolge erg laag, hetgeen de 

toepassingsmogelijkheden van deze 
TTL-op-amp verkleint. Wel is de 
mogelijkheid aanwezig om d.m.v. de 
niet gebruikte poortingang (g2) de 
versterkertrap in en uit te schakelen. 
Wanneer g2 laag is (0 V), dan is de 
uitgang hoog ( + 5 V) en vindt geen 
versterking plaats. In het geval g2 
hoog is heeft deze poortingang geen 
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enkele invloed en fungeert de schake¬ 
ling als lineaire versterker. 

Interkomversterker met .7401 

(SF.C401E ). 

Een praktische toepassing van de 
TTL-op-amp is de interkom voorver- 
sterker, waarbij een laagohmig luid¬ 
sprekertje als mikrofoon fungeert (zie 
figuur 4). De versterkingsfaktor is af¬ 
hankelijk van de luidsprekerimpedan- 
tie en is bij benadering gelijk aan: 

Rj/rl = 100. Dankzij de ekstra 
poortingang (g2) kan men de verster¬ 
ker digitaal sturen, hetgeen de toepas¬ 
sing van deze TTL-versterker hoogst 
interessant maakt voor digitale inter- 
komsystemen. Wanneer er van deze 
ekstra faciliteit geen gebruik wordt 
gemaakt, moet g2 met de voedings¬ 
spanning ( + 5 V) of met de andere 
ingang worden verbonden. 

Figuur 4. Interkom voorver sterker 

met de 7401 (FJH231). 

thyristor toerenregeling 

De gegeven schakeling kan het vermogen regelen van 
0 tot 50 %. Het regelbereik kan worden verschoven 
door een diode volgens de gestippelde lijn in de schake¬ 
ling te plaatsen. In dit geval is het vermogen te regelen 
van 50 % tot 100 %. Deze schakeling regelt alleen de 
positieve helften van de toegevoerde wisselspanning. De 
enigste kritische onderdelen van deze schakeling zijn de 
50 kQ potmeter en de 0,2 [iF kondensator. Deze onder¬ 
delen bepalen de geleidingshoek van de thyristor. De diode 
voorziet de gate van de thyristor van een positief poten¬ 
tiaal in kombinatie met de triggerdiode. De weerstand 
van 470 Q bepaalt de gatestroom en heeft enig effekt 

bij de regeling op lage toeren. 
Als de uiteindelijke schakeling niet naar behoren werkt 
kan dit enigszins worden verbeterd door de weerstand 

in de gateleiding te verlagen. 
(ITT application report CA-98). 

temperatuurregelaar voor 
elektrische verwarmingen 

De stuurelektrode van de triac is aangesloten op een 
spanningsdeler, welke wordt gevoed door een 4 Volt 
wisselspanning. De spanningsdeler bestaat uit een weer¬ 
stand en een NTC-weerstand, welke aan de verwarming 
is bevestigd. Wanneer de temperatuur van de verwar¬ 
ming lager is dan de ingestelde waarde dan heeft de 
NTC-weerstand een zodanige waarde dat de spanning op 
de stuurelektrode groot genoeg is om de triac open te 
zetten. Stijgt de temperatuur echter tot de ingestelde 
waarde dan daalt de weerstand van de NTC-weerstand, 
waardoor de spanning op de stuurelektrode zover daalt 

dat de triac gaat sperren. 
Met de potentiometer kunnen verschillende tempera¬ 
turen worden ingesteld tussen 60°C en 160°C. Op de 
potentiometer kan een schaal worden aangebracht welke 
met behulp van een termometer is geijkt. Wanneer de 
triac GBS 466 E wordt toegepast kan een vermogen wor¬ 
den gestuurd van maksimaal 1200 Watt. Door gebruik 
te maken van een zwaarder type triac kunnen ook ver¬ 
warmingen met grotere vermogens worden geregeld. 
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Een steeds meer gebruikte manier om laagfre- 
kwente informatie uit een FM-gemoduleerd sig¬ 
naal te halen is de toepassing van een teldetektor. 
Het grote voordeel hiervan is dat deze niet hoeft 
te worden afgeregeld. 

FM-detektor 

J.A. Broekhans 

Op het gebied van FM-detektoren zijn 
diverse standaardschakelingen bekend 
zoals de Foster-Seeley-, de ratio- en de 
flankdetektor. 
Deze hebben alle gemeen dat ze afge¬ 
regeld moeten worden, bij voorkeur 
met een wobbulator en een oscillos- 
koop. Af regelen op het gehoor is wel 
mogelijk maar bizonder moeilijk en het 
geeft meestal niet de meest ideale re¬ 
sultaten. Een andere, langzamerhand 
steeds meer gebruikte, metode om het 
laagfrekwentsignaal uit het fm-signaal 
te detekteren is het gebruik van een tel¬ 
detektor. Deze bestaat in principe uit 
een mono-stabiele multivibrator, die 
wordt gestuurd door de flanken van het 
tot blokgolf geklipte fm-signaal. Daarna 
wordt het verschil gemeten tussen de 
periodetijd van het signaal en die van de 
multivibrator. De periodetijd van de 
multivibrator is konstant, die van het 
fm-signaal is tengevolge van het modu- 
latiesignaal niet konstant. 
Aan de uitgang verschijnt dus een puls- 
trein, waarvan de pulsbreedte varieert 
in het ritme van het LF-signaal. De ge¬ 
middelde waarde van dit signaal is dus 
ook evenredig met het modulatiesig- 
naal. Na eventueel aan een filter te zijn 
toegevoerd wordt aan de uitgang een 
laagfrekwent signaal verkregen. 
De konstruktie van een monostabiele 

Figuur 1. Het komplete schema van de 

teldetektor. T.g.v. de tegenkoppeling 

via de weerstand van 820 Ohm fun¬ 

geert de eerste NAND tevens als ver¬ 

sterker. 

multivibrator, die een periodetijd heeft 
tussen 25 en 40 nanosekonden geeft 
echter grote problemen. Moeilijkheden 
zijn vooral te verwachten bij de flanken. 
Met konventionele onderdelen zal een 
dergelijke schakeling afgeregeld dienen 
te worden met een zeer goede oscillos- 
koop en een eveneens zeer goede puls¬ 
generator. Om dit te vermijden is in dit 
ontwerp gebruik gemaakt van enige 
kunstgrepen. 
Zoals bekend, hebben logische IC’s het 
nadeel, dat het omschakelen van ’0’ 
naar’l’niveau en omgekeerd, niet zon¬ 
der tijdverlies geschiedt. Het uitgangs¬ 
signaal volgt het ingangssignaal enigs¬ 
zins vertraagd. Dit is o.a. afhankelijk 
van de belasting aan de uitgang. Bij TTL 
ligt deze tijd in de orde van een tiental 
nanosekonden. 
Door nu een fm-signaal, door twee 
maal inverteren, te vertragen en dan sa¬ 
men met^ het oorspronkelijke signaal 
aan eenNAND-poort toe te voeren, 
wordt aan de uitgang een pulstrein ver¬ 
kregen waarvan de pulsbreedte gelijk is 
aan die van het fm-signaal min de, ove¬ 
rigens konstante, vertragingstijd. Dit 
impliceert dus dat de uitgangsspaning 
in een laagfrekwent ritme varieert. De 
schakeling van de teldetektor is weerge¬ 
geven in figuur 1, terwijl in figuur 2 
het tijd-volgorde diagram is getekend. 
Bij deze schakeling wordt alleen de po¬ 
sitieve periode van het signaal gebruikt. 
Aan de uitgang is een eenvoudige inte- 
grering toegepast om de in het uitgangs¬ 
signaal aanwezige laagfrekwent kompo- 
nent er uit te halen. De ingang van de 
schakeling verlangt pulsen met een am¬ 

plitude van ca. 50mV en een inwendige 
weerstand van de voorgaande schake¬ 
ling van maksimaal 500 Ohm. Als na¬ 
deel van deze schakeling kan worden 
aangemerkt dat er een konstante gelijk¬ 
spanning in het uitgangssignaal aanwe¬ 
zig is. Voor de laag-frekwent-informatie 
is dit onbelangrijk. Een kondensator 
kan hier wonderen verrichten. Wat 
echter niet meer mogelijk is met deze 
schakeling, is het sturen van een AFC. 
Bij gebruik van een goed stabiele tuner- 
oscillator zal dit in de praktijk niet be¬ 
zwaarlijk zijn. De grootte van het LF- 
uitgangssignaal en eveneens van de ge- 
lijkspanningskomponent is afhankelijk 
van de omkeertijden van het gebruikte 
TTL-IC. 
De resultaten van deze eenvoudige de- 
tektor zijn verbluffend te noemen. De 
kwaliteit van hetLFsignaal is zeer goed. 
De schakeling moet, ter voorkoming 
van brom, worden gevoed uit een ge¬ 
stabiliseerde spanning. 

Slotopmerking 

De ruimte die een dergelijk circuit op 
een printje inneemt is uiteraard bizon¬ 
der klein, hetgeen een groot voordeel 
mag worden genoemd. 
In de toekomst zal dit soort detektoren 
waarschijnlijk een veelvuldiger toepas¬ 
sing vinden, omdat integratie van deze 
schakelingen heel gemakkelijk is, het¬ 
geen bewezen is in dit artikel, want de 
gehele schakeling bestaat in feite uit 
één IC. 

Figuur 2. Het tijd-volgorde-diagram van 

de detektor. 
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luukse interkom Met slechts een gering aantal onderdelen is een 
interkom gerealiseerd waarop een onbeperkt 
aantal neventoestellen kan worden aangesloten. 

M.L.J. Janssen 

Figuur 1. Blokschema van de uitge¬ 

breide interkom. 

De schakeling van deze interkom kan 
worden gesplitst in twee delen, te 
weten: het oproepgedeelte en de laag- 
frekwent versterker (zie figuur 1). 
Het hoofdtoestel kan worden opge¬ 
roepen door een neventoestel (bijv. 
toestel 1) wanneer de druktoets S4 
wordt ingedrukt. De multivibrator 
treedt dan in werking en door de luid¬ 
spreker van het hoofdtoestel klinkt 
een fluittoon. Tevens gaat er een 
lampje branden welk aangeeft welk 
toestel heeft opgeroepen. 
Door het indrukken van de bijbe¬ 
horende toets Sj wordt dan een ver¬ 
binding gelegd tussen hoofdtoestel en 
neventoestel. 
Wanneer S3 of S4 wordt ingedrukt 
wordt de bijbehorende luidspreker op 
de ingang van de versterker aange¬ 
sloten terwijl de andere luidspreker 
aan de uitgang ligt. Er is dus een 
spreekverbinding gelegd. 

Het oproepsysteem 

De kern van het oproepsysteem be¬ 
staat uit een multivibrator (figuur 2). 
Het gedeelte links van de stippellijn 
is de multivibrator en deze zal oscil¬ 
leren wanneer R4 aan de plus ligt. 
Wordt nu de oproeptoets (bijv. S4) 

Figuur 2. Het oproepsysteem met als 

kern een multivibrator, welke links 

van de stippellijn is getekend. 
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Figuur 3. De 

waarbij gebruik 

IC. 

klasse-B versterker 

is gemaakt van een 

ingedrukt, dan ontstaat een verbinding 
van aarde, via luidspreker, lamp Lj en 
R8 naar de plus. Over R8 ontstaat dan 
een spanningsval van 1 a 2 Volt wat 
tot gevolg heeft dat T3 gaat geleiden. 
Omdat T3 gaat geleiden komt R4 aan 
de plus te liggen en de multivibrator 
start. De uitgang van de multivib is 
via de instelpot R5 (waarmee het 
volume van de fluittoon wordt inge¬ 
steld) verbonden met de ingang van 
de versterker. 

De multivibrator stopt wanneer de 
oproeptoets S4 wordt losgelaten of als 
bij het hoofdtoestel de schakelaar Sj 
wordt ingedrukt zodat een spreekver- 
binding ontstaat. In beide bovenge¬ 
noemde gevallen wordt de stroom¬ 
kring van luidspreker, Lj en R8 onder¬ 
broken, waardoor T3 gaat sperren. 

De versterker 

De versterker (figuur 3) waarin een 
IC is toegepast is dezelfde als die 
welke beschreven is bij de eenvoudige 
interkom ( oktober 1970). De inter- 
kom leent zich natuurlijk uitstekend 
voor de toepassingen welke in boven¬ 
genoemd artikel zijn beschreven zoals 
de babyfoon en deurtelefoon. Wan¬ 
neer de schakelaar S1 is ingedrukt is 
namelijk precies dezelfde schakeling 
ontstaan als die van de eenvoudige 
interkom. 

Daar de ruststroom door de multi¬ 
vibrator slechts 1 mA is en die door 
de versterker ca. 6 mA kan ook deze 
schakeling zonder meer uit batterijen 
worden gevoed. 
De printtekening en komponentenop- 
stelling zijn getekend in figuur 4. 

Figuur 4. Printtekening en kompo- 

nentenopstelling van het oproepsys¬ 

teem en de versterker. 

f 
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universeel 
voedingsapparaat 

Het hier beschreven voedingsapparaat is uitge¬ 
rust met een automatische instelbare stroombe- 
grenzing en heeft een uitgangsspanningsbereik 
van 0-30 Volt. 

De opzet van de schakeling (zie 
figuur) is tamelijk konventioneel, uit¬ 
gezonderd het weerstandsnetwerkje 
R10, Rn en P2, waarmee de uitgangs- 
spanning wordt ingesteld en de 
stroombegrenzingsschakeling bestaan¬ 
de uit Tj, T2 en T3, die voor een zeer 
scherpe uitgangsstroombegrenzing 
zorg draagt. Als referentie-spannings- 
bron fungeert een 6 V-zenerdiode. 
De uitgangstransistor is een als emit- 
tervolger geschakelde power-npn (T7), 
die wordt gestuurd uit de kollektor 
van T6. De uitgangsspanning wordt 
via weerstand R10 toegevoerd aan de 
basis van T5, de rechter transistor 
van het verschilpaar T4/T5. De regel- 
lus wordt gesloten door de kollektor 
van T4 te koppelen naar de basis van 
T6. De basis van T4 wordt op ca. 5 
volt gehouden door de spanningsdeler 
R6/R7. Dit betekent, dat t.g.v. de 
regellus de rechter transistor van het 
verschilpaar (T5) op zijn basis ook 
ongeveer deze spanning zal voeren. 
De uitgangsspanning zal zich zodanig 
aanpassen dat aan deze voorwaarde 
wordt voldaan. Door een gunstige 
keuze van de verhouding van de weer¬ 
standen R10/Rn kan met de potmeter 
P2 de uitgangsspanning gevarieerd 
worden van 0-30 volt. 

De werking van de stroombegrenzer 
is als volgt. Door middel van de 
stroombrontransistor wordt een 
met instelbare stroom gestuurd 
door weerstand R4. Bij de in het 
schema aangehouden dimensionering 
betekent dit een spanningsval van on¬ 
geveer 0,25-2,7 volt over R4. Onder 
normale omstandigheden (spannings- 
bron-bedrijf) staat T3 gesperd. De 
spanningsval over R13 is te klein 
t.o.v. die over R4, om T3 te doen ge¬ 
leiden. Als nu t.g.v. een te grote be¬ 
lasting van de uitgang de uitgangs- 
stroom zo groot wordt, dat door het 
toenemen van de spanningsval over 
R13 transistor T3 gaat geleiden, dan 
zorgt T2 ervoor, dat de spanning op 
de basis van T4 daalt. 
Het gevolg is, dat T7 via T6 in zijn 
sturing wordt begrensd. Vanaf dat 
moment is de regellus voor het kon- 
stant houden van de uitgangsspanning 
verbroken en gedraagt de schakeling 
zich verder als stroombron. Wordt de 
afgenomen stroom weer minder dan 
keert de oude toestand direkt weer 
terug. 
Zoals reeds is opgemerkt, kan men 
de spanning over R4 variëeren van 
0,25-2,7 volt. Dit betekent, dat de 
spanningsval over R13 met dezelfde 

waarde vermindert (enkele tientallen 
mV verschil in Vbe tussen T6 en T3). 
Dus ongeveer 0,2-2,6 volt. De begren¬ 
zing van de uitgangsstroom kan op 
deze wijze ingesteld worden tussen 
40 mA en 0,52 A. De schakeling is 
tevens bestand tegen het kortsluiten 
van de uitgang. 

De te gebruiken transistoren zijn niet 
aan strenge eisen gebonden. Het ver¬ 
dient echter de aanbeveling eksem- 
plaren met een niet al te lage a' te 
gebruiken en te letten op de maksi- 
male dissipaties van T6 en T7. Vooral 
T7 kan het bij hoge uitgangsstromen 
(bv. bij kortsluiting) zwaar te ver¬ 
duren krijgen. Bij de aangegeven 
dimensionering moet T7 in het ergste 
geval ca. 20 Watt kunnen verwerken. 
De ruwe spanning waarvan wordt uit¬ 
gegaan dient ca. 40 volt te bedragen. 
Dubbel uitgevoerd kan het apparaat 
zeer goed voldoen als universele voe¬ 
ding voor eksperimentele schakelin¬ 
gen met Op-Amps. 
Enkele gegevens: Uitgangsspanning 
0-30 Volt, uitgangsimpedantie <0,05 
Ohm, stroombegrenzing regelbaar van 
ca. 40 mA tot ca. 520 mA. 

r---- 

V_____^ 
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De hier beschreven antenneversterkers zijn eenvoudig van opzet en 
kunnen afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden worden sa¬ 
mengesteld. 

Met de huidige typen silicium-tran- 
sistoren welke een zeer groot ver- 

sterking-bandbreedteprodukt bezitten, 
kunnen breedbandversterkers gemaakt 
worden die alle TV-banden en de FM- 
band tegelijk versterken. Door bijna 
alle antenne-fabrikanten worden reeds 
dergelijke versterkers gefabriceerd. 
Ondanks hun bandbreedte hebben zij 
toch een lage ruis en een behoorlijke 
versterking. 

Het produkt bandbreedte x verster¬ 
king — konstant (zgn. gain-band- 
width product) en vormt een transis- 
tor-gegeven. Als de benodigde band¬ 
breedte bekend is kan dus direkt de 
versterking worden bepaald. Voor de 
hier gebruikte transistoren ligt het 
produkt tussen 1 en 1,5 GHz. Bij een 
bandbreedte van 800-40 = 760 MHz 
bedraagt de gemiddelde versterking 
ca. 2 x (= 6 dB). 

De voordelen van deze versterkers 
zijn: 

1. Door montage in of bij de anten¬ 
ne, mogelijkheid tot opheffen van 
kabeldemping, zodat bij het tv- 
toestel een gunstige signaal-ruis- 
verhouding ontstaat. 

2. Alle ontvangen kanalen kunnen 
met één versterker tegelijkertijd 
versterkt worden. 

3. Universeel toepassingsgebied on¬ 
afhankelijk van de ontvangst-kana- 
len ter plaatse. 

4. Behoeven niet afgeregeld te wor¬ 
den. 

5. De prijs ligt laag. 
6. Meerdere toestellen kunnen op 

eenvoudige wijze op één antenne 
worden aangesloten. 

De nadelen zijn: 

1. Kruismodulatie kan ontstaan als: 
a. signaal-sterkten van verschil¬ 

lende zenders te ver uit elkaar 
liggen; 

b. de ingangsspanning te hoog is; 
c. het aantal ontvangen zenders 

toeneemt; het uitgangsniveau 
neemt dan af met: 6 dB bij 2 
kanalen, 7,5 dB (3 kan.), 8,5 dB 
(4 kan.), 9 dB (5 kan.), 9,5 dB 
(6 kan.). 

2. De uitgangsspanning is beperkt. 

De meest gebruikte typen transistoren 

zijn: BFX89, BFY90, 2N5179 (RCA) 
en voor grotere uitgangsspanningen 
de BFW30. Figuur 1 toont het grond¬ 
schema dat voor de verschillende 
fabrikanten slechts zeer weinig uiteen 
loopt. 

Aan de ingang zijn twee dioden anti- 
parallel geschakeld om statische op¬ 
lading van de antenne door positieve 
of negatieve ladingen tegen te gaan. 
Deze dioden zijn zeer belangrijk. In¬ 
dien zij niet aangebracht worden, kan 
bij onweer de ingangstransistor ge¬ 
makkelijk defekt raken (doorslag b-e 
overgang). 

breedband- 
antenne- 

versterker 
voor 

zelfbouw 

J.M.A. van Tongeren 

UIT 60-75 O 

Figuur 1. Het principeschema van de 

breedbandv er sterker. 

Onderdelenlijst bij figuur 1 

Ci = C3 = C6 =100 pF ker. schijf 
C8 = 1000 pF ker. schijf 

C4 = C7 == 100 pF ker. buis 

C2 = C5 = 1,5 pF ker. buis 

R} = R5 = 270 Ü Z8 W 

R2 = R6= 18k y8 W 

R7 = lk8 Za W 

R3 = 3k3 Za W 

R4 = R8 = 18 Ü 

Dj = D2 = IN 148 of OA90 

Li = gegevens zie figuur 7 

Tj = T2 = BFY90 of ekwivalent (zie 

tekst) 
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De schakeling is een RC-gekoppelde 
versterker die in principe ook voor 
lage frekwenties bruikbaar is. Aan de 
onderkant wordt de afsnijfrekwentie 
echter begrensd bij ca. 40 MHz door 
het kleine RC produkt van de koppel- 
kondensatoren en de in- of uitgangs- 
impedantie. De bovenste grensfre- 
kwentie wordt bepaald door de afsnij¬ 
frekwentie van de transistoren. 
Q is een koppelkondensator, C2 zorgt 
voor een ontkoppeling van de emitter- 
weerstand R4 om het afnemen van de 
versterking op UHF-gebied (BV) 
tegen te gaan. R2 vormt de basisweer¬ 
stand die op de kollektor is aangeslo¬ 
ten om de gelijkstroom-instelling te 
stabiliseren. De tevens optredende wis- 
selstroomtegenkoppeling is te ver¬ 
waarlozen. Rt is de eigenlijke wissel- 
spanningstegenkoppelingsweerstand. 
De wisselspanningstegenkoppeling is 

vrij groot gemaakt om de ver¬ 
sterking stabiel te houden, en oscil¬ 
leren tegen te gaan. C3 blokkeert de 
gelijkspanning. 
Via C4 wordt de wisselspanning naar 
de tweede trap doorgegeven. T2 voert 
een grotere kollektorstroom omdat 
deze grotere signalen moet kunnen 
verwerken, verder is de trap identiek 
aan de voorgaande. 

is een hoogfrekwent smoorspoeltje 
waarmee de voedingsspanning van de 
uitgang wordt afgenomen. Met C8 
wordt de voedingslijn hoogfrekwent 

ontkoppeld. 

Twee van deze versterkers kunnen ge¬ 
makkelijk in serie worden geschakeld. 
Eén moet er dan tot een zgn. „volg- 
versterker” omgebouwd worden; dit 
houdt in, dat de voedingsspanning 
naar de ingang wordt doorgelaten. Dit 
is op eenvoudige wijze te verwezen¬ 
lijken door D! te verwijderen (die sluit 
de voeding anders kort) en een smoor- 

r 

spoeltje van C8 naar de ingang aan te 
brengen. Het verwijderen van Dt 
speelt nu geen rol meer omdat de 
volgversterker niet rechtstreeks op de 
antenne is aangesloten. 

Mechanische opbouw 

De versterker kan op een printplaatje 
worden gebouwd volgens figuur 2. 

Figuur 2. Printtekening en komponen- 

tenopstelling van de breedbandver- 

sterker volgens figuur 1. 

Figuur 3a t/m d. Blokschemays van 

enkele mogelijkheden om een anten- 
neversterker op te bouwen. 

k2 - 60 ( Nederland ) 

V. 

Omdat ieder stukje draad zich op deze 
frekwenties als spoel gedraagd, 
moeten de aansluitdraden van de on¬ 
derdelen zo kort mogelijk gehouden 

worden. 
De aansluitklemmen voor in- en uit¬ 
gang en de emitter-weerstanden kun¬ 
nen het beste aan de printzijde ge¬ 
monteerd worden. 
Onder de klemmen die de mantel van 
de koakskabel vasthouden kan men 
een metalen stripje aanbrengen en 
M3 draad in tappen voor het vast- 
schroeVen van de klemmen. Voor 
montage in de mast kan de versterker 
in een waterdicht kastje gemonteerd 
worden (bijv. een universeel kabel- 
doos). De totaalprijs van de onder¬ 
delen voor deze versterker komt op 
ca. ƒ 15,—. 

Verdere mogelijkheden 

Het grondschema van fig. 1 kan ver¬ 
der uitgebreid en min of meer aan¬ 
gepast worden aan plaatselijk gelden¬ 
de ontvangstmogelijkheden. Figuur 3 
toont enkele blokschema’s die naar 
eigen behoefte samengesteld kunnen 

worden. 
Aangezien vooral in de „randstad” 
belangstelling bestaat voor dit soort 
versterkers, omdat de ontvangst van 
buitenlandse zenders hier over het 
algemeen veel slechter is, zijn de 
meeste ontwerpjes hierop afgestemd. 
Figuur 3 a toont het blokschema voor 
de breedbandversterker van fig. 1. Bj 
is de eerste trap en B2 is de tweede 
trap. 
Figuur 3d is verder uitgewerkt en kan 
tot voorbeeld dienen voor eventuele 
andere ontwerpjes. Omdat de transis- 
tortrappen identiek zijn aan die in 
figuur 1, is het niet nodig om van de 
tweede versterker een principeschema 
te geven, printtekening en blokschema 

Duitsland 

c) V 
♦6dB *6dB 

FT TT -4dB 

A 
Nederland 
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zijn voldoende, (fig. 3d en fig. 7). 
Alleen de koppeltransformator Tfj 
behoeft een nadere beschrijving. 
De kern is een ferroxcube kern 
(maten en wikkelgegevens zie fig. 4). 
Voor de kern moet die van een breed- 
bandantenne-transformator (BI-V) ge¬ 
nomen worden, die in de handel voor 
ca. ƒ 3,— verkrijgbaar zijn. De trans¬ 
formator heeft één soldeerverbinding, 

deze valt na montage in een van de 
beide gaten van de kern. 
Ingang 1 is voor Duitsland bedoeld. 
Met de ingebouwde sperkring (zuig- 
kring) bestaande uit L3, L2, Cx en C2 
kan kanaal 27 worden onderdrukt, 
zodat geen oversturing door deze zen¬ 
der kan ontstaan. Met trimmer Cx 
kan op maksimale onderdrukking 
worden afgestemd, dit kan het beste 
met een schroevendraaiertje van iso¬ 
latiemateriaal (plastic o.i.d.) gebeuren. 
Een metalen schroevendraaier geeft 
namelijk bij het kontakt met de kern 
altijd een zekere verstemming. De 

kring bestaat uit een seriekring L3 en 
Cx met als ekstra afstemelementen C2 
en L2. De seriekring heeft een lage 
impedantie op de frekwentie waar hij 
op afgestemd is en een hoge impedan¬ 
tie op de niet afgestemde frekwenties. 
C2 en L2 verkleinen de bandbreedte 
van de kring zodanig dat een scherpe 
afstemming van één kanaal band¬ 
breedte mogelijk wordt. 
Bi en B2 vormen weer dezelfde trap¬ 
pen als in fig. 1 met dien verstande 
dat de koppelkondensatoren (Cj, C4 
en C7 in fig. 1) een lagere waarde 
(10 pF) bezitten. Hierdoor komt de 
onderste afsnijfrekwentie veel hoger 
te liggen, zodat kanaal 4 niet door 
deze trappen heen komt, ook weer 
om kruismodulatie te vermijden. 
Kana?J 27 en de overige UHF-zen- 
ders worden gekoppeld d.m.v. de 
transformator Tr^ hiermee wordt een 
grote ontkoppeling verkregen tussen 
de uitgang van de UHF-restversterker 
en de ingang voor kanaal 27. 

De doorgangsdemping die door deze 
trafo-schakeling (die ook als kabel- 
verdeler kan worden gebruikt) ont¬ 
staat is =t 4 dB. Dit is voor kanaal 27 
niet hinderlijk omdat dit kanaal op 
genoemde plaats veel sterker dan de 
Duitse stations doorkomt. 

Aan de ingang van kanaal 27 bevindt 
zich een hoogdoorlaatfilter om kanaal 
4 te onderdrukken; tevens is de derde 
trap als UHF-versterker uitgevoerd. 
De derde trap wordt gevolgd door 
eenzelfde T-filter om koppeling met 
de VHF-band mogelijk te maken. 
Kanaal 4 wordt ingekoppeld met een 
laag doorlaatfilter, waarna de gehele 
UHF- en VHF-band door de 4e trap 

Figuur 5. Zuigkring voor band IV; 

voor band V moet C2 worden wegge¬ 

laten. 

L3 = CuL 0,3 mm 6 Wdg 3,5 mm 0 

vrijdragend 

L2 = 1,0 mm verzilverd koperdraad 

op ware grootte (volgens tekening) 

CT = 0,5—3 pF ker. buistrimmer 

C2 = 1,5 pF ker. schijf 

Figuur 3e. Gegevens van het koppel- 

filter UHF/VHF. 

C7 = 5,6 pF ker. schijf. 

C10 = 10 pF ker. schijf 

L5 = CuL 0,4 mm, 3 Wdg, 4 mm <f> 

inw. 

L4 = CuL 0,4 mm, 2 Wdg, 4 mm <j> 

inw. 

Spoelen zijn vrijdragend gewikkeld 
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Uitg. 
var sterk ar 

spottlU 

naar toestel 

^ Naar voedingsapparaat 

;Q 24V.gestabiliseerd. 

Figuur 6a. Schema van de komplete 

voeding. Voor gegevens van spoel Lt 

zie figuur 7. 

Figuur 6b. Gelijkstroom filter. 

wordt versterkt. Als een groter uit¬ 
gangsniveau nodig is dan kan de 
laatste transistor T4 door een BFW30 
worden vervangen; de kollektor-weer- 
stand moet dan tot 560 Q worden ver¬ 
laagd. Deze transistor kan het beste 
van een koelvin worden voorzien. 
Als een zogenaamde kombi-antenne 
voor kanaal 4 en 27 wordt gebruikt, 
kunnen de kanaal 4 ingang en het 
hoog- en laagdoorlaatfilter vervallen. 
De koppelkondensatoren van de derde 
trap moeten nu tot 100 pF worden 
vergroot. Met deze kombinatie kun¬ 
nen ook andere Nederlandse zenders 
ontvangen worden b.v. Smilde (K 6 
+ 47), de sperkring moet nu ver- 
stemd worden tot deze voor BV ge¬ 

schikt is. 
Fig. 6 geeft een voeding aan die voor 

beide versterkers gebruikt kan wor¬ 
den. Als men van een bestaande 
voeding gebruik wil maken kan de 
spanning hiervan over een filtertje 
volgens fig. 6b op de uitgang van de 
versterker worden ingekoppeld. 

Opmerking: 

De aansluiting op de TV-antenne- 
ingang dient steeds via een VHF-UHF 
scheidingsfilter te geschieden, welk 
normaal in de handel verkrijgbaar is. 
Vele antennes bezitten een impedan¬ 
tie van 240 a 300 Ohm zodat inkop- 
peling op de antenneversterker hierbij 
eveneens via een impedantietrafo 
moet plaatsvinden. Deze aanpassings- 
elementen zijn in elke goede radio en 
tv-zaak verkrijgbaar. 

Figuur 7. Printtekening en kompo- 

nentenop stelling van de versterker 

volgens figuur 3d. 

Onderdelenlijst bij figuur 7 

R, = 270 VsW 

R2 = 18k Va W 

R} = 3k3 y4w 
R4 = 150 VaW 

Rs = lk5 y4w 
R6 = lk2 y2w 
R7 = lk8 Va W 

Re = 18 

Tj = T2 = T3 = T4 - BFY90 
of ekwivalente typen 

Dj = D2 = IN 148 of OA90 

Trt: gegevens zie fig. 4 

Cj == 100 pF keramische buiskond. 

C2 = 1,5 pF keramische buiskond. 

C3 — 100 pF keramische schijf kond. 

C4 — 10 pF keramische buiskond. 

C5 = 1,5 pF keramische schijf kond. 

C6 = 39 pF keramische buiskond. 

C7 = 5,6 pF keramische schijf kond. 

C8 = 1000 pF keramische schijf kond. 

C9 = 27 pF keramische buiskond. 

CI0= 10 pF keramische schijf kond. 

CT = 0,5—3 pF keramische buistrim- 

mer 

Lj = CuL 0,4 mm 40 Wdg 2 mm 0 

inwendig, op polyetheen staafje 

L2 = gegevens zie figuur 5 

L3 = CuL 0,3 mm, 6 Wdg, 3,5 mm 0 

inwendig, enigszins gespatieerd 

L4 = CuL 0,4 mm, 2 Wdg, 4 mm 0 

inwendig 

L5 = CuL 0,4 mm, 3 Wdg, 4 mm 0 

inwendig 

F. van den Eynde 

dokatimer 
voor ’n tientje 

Indien schakelaar S open staat bevindt 
zich over D3 en Cl een spanning van 
18 Volt. Wordt schakelaar S gesloten 
dan gaat lamp Lj branden en begint 
C2 zich op te laden via R3 en R4. 
Wanneer na enige tijd de spanning 
over C2 zo groot is geworden dat de 
UJT gaat geleiden zal C2 zich ont¬ 
laden over de relaisspoel, waardoor 
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O PREMIE C 
2! 

< f 25 

het relais een moment wordt aange- niet helemaal aantrekken dan kan dit Onder delenlij st 

trokken. Het maakkontakt 2l{ zorgt worden verholpen door Rj te ver- 
ervoor dat het relais opblijft. Op het kleinen of door C2 te vergroten. In het Cj — Elko 100 pF35 Volt 

moment van schakelen gaat ook a2 laatste geval moet R3 dan evenredig C2 = Elko 25 pF25 volt 

open zodat de lamp Lj dooft. worden verkleind. Rj = 15 k 1 watt 

Wanneer de schakelaar S wordt los- Er moet met klem op worden gewezen R2 = Ik /4 watt 

gelaten valt ’t relais af en kan de tijd- dat deze schakeling aan het lichtnet R3 = potmeter 500k lineair 

schakelaar weer opnieuw worden ge- hangt en dus „levensgevaarlijk” kan R4 = 4k7 /4 watt 

bruikt. Het neonlamp je geeft aan dat zijn. Het is dan ook een grote nood- T = UJT 4870 

de tijdschakelaar in de startstand staat. zaak om alles goed te isoleren. De A = Siemens kamrelais 300 ohm 

De bereikbare tijden liggen tussen 1 potmeter en de schakelaar moeten S = schakelaar 2x maak 

en 20 sekonden. Wanneer langere dus goed geïsoleerd worden opgesteld. Dj = BY100 

tijden moeten worden gerealiseerd De potmeter kan het beste worden D2 = 1N914 

moet de waarde van de potmeter R3 voorzien van een kunststof knopje D3 = Zener 18 volt y4 watt 

worden verhoogd. Mocht het relais „zonder” schroefje. L2 = neonlampje 220 volt 
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Om een effektieve en kontroleerbare 
fazehoekontsteking te verkrijgen dient 
de schakeling synchroon te lopen met 
de frekwentie van het lichtnet. De 
wijze waarop het synchroniseren ge¬ 
beurt wordt bij de verklaring van de 
schakeling beschreven. 
De synchronisatiepuls start een circuit 
met een regelbare vertraging. Wan¬ 
neer dit circuit de gewenste spanning 
heeft bereikt, wordt een serie ont- 
steekpulsen aan de thyristor toege¬ 
voerd. Deze ontsteekpulsen worden 
opgewekt door een multivibrator, 
waarvan de werking is beschreven op 
pagina 1143 van dit nummer. De fre¬ 
kwentie van deze multivibrator be¬ 
draagt ca. 20 kHz. 
De pulsen worden door de reeds eer¬ 
der genoemde scheidingstrafo ge¬ 
transformeerd naar twee sekundaire 
wikkelingen, waarna gelijkrichting 
plaats vindt. De verkregen gelijkspan¬ 
ning wordt dan toegevoerd aan de 
poorten van de thyristoren. De thyris¬ 
tor welke op dat moment de juiste 
polariteit bezit, wordt dan ontstoken. 
Gedurende de negatief gaande vol¬ 
gende faze wordt de tweede thyristor 
ontstoken, waardoor een gelijkmatige 
aansnijding plaatsvindt. 
De trafo biedt een ekstra veiligheid 
omdat het circuit gescheiden is van 
de meestal rechtstreeks uit het net 
gevoedde thyristoren. 
De ontstekingshoek, welke instelbaar 
is met een potmeter, is evenredig met 
de weerstandswaarde hiervan, zodat 
op een schaal de ontstekingshoek kan 
worden afgelezen. 

De werking 

De verklaring van het schema (figuur 
1) is aan de hand van het tijdvolg- 
ordediagram (figuur 2) gemakkelijk 
te volgen. 
De voeding van de schakeling bestaat 
uit een trafo van 220 naar 6,3 Volt, 
200 mA. De wisselspanning wordt 
dubbelfazig gelijkgericht en van de 
verkregen wisselspanning op punt A 
wordt gebruik gemaakt om de schake¬ 
ling te synchroniseren. Deze spanning 
wordt via de spanningsdeler R1? R2 
toegevoerd aan de basis van Al¬ 
leen tijdens de nuldoorgangen, om 
precies te zijn van ca. 5% voor tot 
ca. 5% na de echte nuldoorgang, ont¬ 
staat de synchronisatiepuls. Deze 
drukt de transistor dicht, waardoor 
de uitgang hiervan, punt C, hoog 
wordt (1). Wanneer punt C hoog is, 

kontinue regelbare fazehoek 

r ' ' 

De hier beschreven schakeling biedt een eenvoudige en goedkope 
oplossing om een gedefinieerde instelbare fazehoekontsteking van 
thyristoren te verwezenlijken. Nagenoeg ieder type thyristor kan 
hiermee worden ontstoken. De schakeling is van de thyristoren ge¬ 
scheiden door een eenvoudig zelf te wikkelen transformator met 
twee sekundaire wikkelingen, zodat een dubbelfazige sturing kan 
worden gerealiseerd. 

Tr1 4XBY 127 2 X BY127 

V 
is punt F vanzelfsprekend laag (0). 
Dit heeft tot gevolg dat T4 verstoken 
blijft van de basissturing. Wanneer F 
hoog (1) is krijgt T4 basissturing, 
via T3, welke op zijn beurt de pulsen 
van de multivibrator, gevormd door 
de NAND’s N3 en N4, krijgt. 
Bekijken we verder wat deze synchro¬ 
nisatiepuls teweegbrengt dan blijkt 
tijdens de nuldoorgang C3 te worden 
opgeladen volgens de polariteit welke 
aangegeven is in het schema. Punt C 
werd immers hoog, zodat C3 via R4 
en de b-e-overgang van T2 wordt op¬ 
geladen. Dit impliceert dat tijdens het 
opladen punt E laag (0) blijft. Ook 
als de kondensator opgeladen is blijft 
dit punt laag, omdat de basis van T2 
dan sturing krijgt via de beide basis¬ 
weerstanden. Tijdens de synchroni¬ 
satiepuls blijft punt E dus laag (0), 
waardoor de uitgang van N2 hoog (1) 
zou willen worden, ware het niet dat 
deze door Nj geforceerd laag wordt 
gehouden. 
Nadat de nuldoorgangsfaze is afge¬ 
lopen wordt C laag, waardoor er een 
ladingsverschuiving plaatsvindt welke 
de basis van T2 op een negatief po¬ 
tentiaal brengt. T1 gaat immers ge¬ 

leiden zodat de positieve zijde van de 
kondensator aan aarde komt te liggen. 
Dit heeft tot gevolg dat T2 gaat sper¬ 
ren en punt E dus hoog (1) wordt. 
Doordat E hoog is blijft punt F dus 
nog altijd laag (0). 
Door de laadstroom via R5 en R6 zal 
de lading van de kondensator ge¬ 
neutraliseerd worden. Het potentiaal 
op punt D loopt nu op via een e- 
macht totdat het schakelpunt van de 
transistor wordt bereikt. T2 gaat nu 
geleiden en punt E wordt laag (0) en 
omdat punt C ook laag (0) is wordt 
de uitgang van de beide NAND’s nu 
T’. De basis van T4 komt daardoor 
vrij en deze wordt door de multi¬ 
vibrator gestuurd. Dit heeft tot ge¬ 
volg dat de stuurpulsen op de trafo 
komen en de thyristoren worden voor¬ 
zien van een stuurspanning. 
Rest nu nog enige details van het 
schema te bespreken. 
De funktie van D5 is het voorkomen 
van een afgevlakte spanning op punt 
A daar we immers een tot nul gaande 
dubbelfazig gelijkgerichte sinus nodig 
hebben om te synchroniseren. 
D6 dient om, tijdens de triggering van 
de thyristor, kondensator C2, welke 
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^ _ 1L>iw!a4awam Figuur 2. Het tijdvolgordepulsdiagram OniSieKing VOOr tnyriSXOrOn van de schakeling. De figuren geven 
* de spanningsvormen aan op de ver¬ 

schillende, in het schema aangegeven, 

Onder delenlijst bij figuur 1: Regelbare 

fazehoekontsteking 

Rj = R7 = R12 = 10 kÜ 

R2 = 47 kÜ 

R3 = 82 Ü 

R4 = R6 = 1 kÜ 

R5 = potmeter 100 kÜ lin. 

Rg = Rg = Rjq — Rn = 470 O 

R13 = 330 Ü 

R14 = 82 ü-y2 W 

Rjs — Rjj = 10 O 
Rï6 = R18 = 100 o 
Cj = 500 pF -10 V 

C2 = 100 pF-10 V 

C3 = 140 nF 

C4 = C5 = 47 nF 

Nj t/m N4 = 

7401 (FJH231, SF.C401E) 

Tj tlm T4 = 

BC107, BC108, BC148, VN 140 

Dj t/m Dó = BY127 

Dj — Zener 4,7 V-250 mW 

D8 = Zener 4,7 V-250 mW 

Dg t/m Djj = 1N914 

Trj = Trafo 220 - 6,3 V - 200 mA 

Tr2 = zie tekst 

de afvlakking voor het regelgedeelte 
verzorgt, niet te zwaar te belasten. 
Tijdens de triggering is de stroom- 
afname namelijk veel groter, zodat 
dan op C2 een ontoelaatbaar hoge 
rimpel zou komen te staan. 
De uiteindelijke voedingsspanning 
wordt verkregen d.m.v. een zener- 
diode van 4,7 Volt. 
Zenerdiode D8 zorgt ervoor dat er 
geen negatieve piekspanningen kun¬ 
nen optreden over de trafo. Door het 
gebruik van een zenerdiode is de 
energie, welke deze tijdens de piek¬ 
spanningen opneemt, groter dan die 
welke een gewone diode opneemt (de 
spanning is hoger en dus ook de 
energie). Het gevolg hiervan is dat de 
energie, welke in het magnetisch veld 
is opgehoopt, vlugger wordt afge¬ 
voerd en dus het optreden van ver¬ 
tragingen wordt vermeden. Diode D9 
voorkomt een voorwaartse zener- 
stroom. 

Het netwerkje in de sekundaire wik¬ 
kelingen vormt een belasting voor de 
eindtrap en richt tevens de spanning 
gelijk zodat de thyristoren geen onge¬ 
wenste sperspanningen, welke destruk- 

tief kunnen werken, te verduren 
krijgen. 
De transformator is niet kritisch en 
moet worden gewikkeld op een fer- 
rietstaafje van 100 x 10 mm, waarop 
normaal MG en LG spoelen worden 
gewikkeld. 
Het aantal windingen bedraagt voor 
iedere spoel 100 windingen geïsoleerd 
schelledraad (0 ca. 0,4 mm). 

Slotopmerking 

De maksimale vertraging van de 
schakeling bedraagt 10 msek (180°). 
Met de potmeter op minimumwaarde 
ingesteld is deze tijd 0,1 msek. De 
tussenliggende waarden zijn volkomen 
lineair, zodat bij een lineaire potmeter 
de hoekverdraaing evenredig is met 
de ontsteekhoek. 
Staat de potmeter maksimaal dan 
vindt ontsteking plaats op 180°. Staat 
deze minimaal dan vindt de ontste¬ 
king plaats op enkele graden afstand 
van de nuldoorgang. Halve schaal- 
waarde geeft uiteraard ontsteking op 
90° van de sinuslijn. 
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Bij de werkgroep automatische besturing van 
de Onderafdeling der Vliegtuigbouwkunde kan 
worden geplaatst een 

elektronicamonteur 

die zal worden belast met zelfstandig elektro¬ 
nisch montagewerk, met inbegrip van lichtme- 
chanisch werk zoals mechanische aandrijvin¬ 
gen, montagekasten e.d. 

Vereist: diploma L.T.S. (e) 

Salariëring volgens Rijksregeling, afhankelijk 
van opleiding, leeftijd en ervaring. 

A.O.W.-premie komt voor rekening van de 
Technische Hogeschool. 

BIWISI SIGNAAL INJECTORS VOOR T.V. 
AL OF NIET GESYNCHRONISEERD 

BRUIKBAAR. 
(ALTIJD DUIDELIJK PATROON). 

f31,50 

NIEUW OP DE NED. MARKT WEST-HYDE 

INSTRUMENT KASTEN. 

PVC BEKLEED BRABAD TOOL, VER¬ 
VANGT ELF GATEN PONSEN, MAAR 
KOST MINDER DAN 3 REED SCHAKE¬ 
LAARS MET AANGEGOTEN MAGNEET. 

ONTOS 1 OF 2 KLAUWIGE MONTAGE- 

KLEMMEN. 
PRIJZEN EN DOCUMENTATIE OP AAN¬ 

VRAAG. 

KELTRONIK 

Postbus 65 ERMELO 

Directe opneming in welvaartsvast pensioen¬ 
fonds. 

Schriftelijke sollicitaties te richten aan het 
Hoofd van de Centrale Personeelsdienst, Julia- 
nalaan 134, Delft, onder vermelding van nr. 
JV 7013/0951 in de rechterbovenhoek van de 
brief. 

N.V. v/h WIGERSMA & SIKKEMA - ARNHEM 

zoekt contact met een 

ELECTROTECHNICUS 

Kennisniveau: M.T.S.-E 

Ervaring op electronisch gebied strekt tot aan¬ 
beveling. 
Leeftijd: ca. 24 jaar. 
De te verrichten werkzaamheden bestaan uit 
het operationeel maken van installaties voor 

TELECOMMUNICATIE 

Na een inwerkperiode kan de functionaris 
bovendien worden belast met het verlenen van 
service aan reeds geleverde installaties. 

Schriftelijke sollicitaties te richten aan boven¬ 
genoemde N.V., STEYNSTR. 12, ARNHEM, 
Afdeling TM. 

1160 Elektuur november 1970 



INDUS 
TRIE 

KOMPONENTEN 

Goedkope zelfbouw IC voetjes 

Het steeds voordeliger worden 
van IC’s maakt het gebruik van 
IC-voetjes relatief steeds duurder. 
Molex Products Co heeft onlangs 
insteekverbindingen op de markt 
geïntroduceerd, die tegen bizon- 
der lage kosten zijn te vervaardi¬ 
gen, terwijl de kwaliteit t.o.v. 
zeer dure professionele IC-voetjes 
niet ongunstig afsteekt. 
Deze insteekverbindingen zijn 
opgebouwd uit pennetjes die 
door een band worden vastge¬ 
houden. De band met kontakt- 
pennetjes wordt eerst in de print 
gestoken en vastgesoldeerd, waar¬ 
na de band wordt afgebroken. 
De uitvoering aan band is in 14 
en 16 pens-strips leverbaar, onder 
typenr 1938-4 Soldercon Termi¬ 
nals. 
Inlichtingen: Molex Products Co, 

5224 Katrine, Downers Grove 
111, USA. 

Nieuwe Si-hoogspanningsgelijk- 
richter 

Een nieuwe technologie bij de 
fabrikage van hoogspanningsge- 
lijkrichters maakt het mogelijk 
om siliciumhoogspanningsgelijk- 
richters in serie te vervaardigen 
met een ekstreem lage voorwaart¬ 
se spanningsvol en bizonder kleine 
afmetingen. De gelijkrichter TVG 
10 welke geschikt is voor een 
spanning van 10 kV is hoofdza¬ 
kelijk ontwikkeld voor toepas¬ 
sing in hoogspanningsvoedingen 
van de televisie. De nominale 
stroom bedraagt 100 mA. De 
nieuwe technologie berust in we- 
ze op het feit dat door een soort 
soldeertechniek een goed kon- 
takt, geringe spanningsval en klei¬ 
ne afmetingen kunnen worden 
gerealiseerd. De lengte van de 
TVG 10 is 14 mm. De prijs is 
zeer laag nl. f 2,20. 
Inlichtingen: P.zza Amendola 9 
20149 Milano (Italië). 

Nieuwe alfa-nummerieke display 

Door Techmation wordt een 
nieuw type alfa-nummerieke dis¬ 
play met decimaalpunt, in de 

handel gebracht, welk is opge¬ 
bouwd uit zeven segmenten van 
Gallium Arsenide halfgeleiders. 
Dit type bezit zeer geringe afme¬ 
tingen. De grootte van de letter 
bedraagt 2,9 x 1,7 mm. Hierdoor 
is het bizonder geschikt voor in¬ 
bouw in draagbare batterij-instru- 
mentea Het kan worden gebruikt 
in kombinatie met een 14-pens 
IC-voetje. Er kunnen de cijfers 0 
t/m 9 mee worden weergegeven 
alsmede een aantal veel voorko¬ 
mende letters. De levensduur van 
dit type is vrijwel onbeperkt. 
Inlichtingen: Techmation ge¬ 
bouw 64, Schiphol-Oost. 

Tinzuiger 

Met deze tinzuiger, in de handel 
gebracht door Zeva, is het moge¬ 
lijk, binnen enkele sekonden, 
transistoren, filters en IC’s van 
de printplaat los te nemen, zon¬ 

der beschadiging van print of 
komponent. Nadat de tin is weg¬ 
gezogen, wat ca. 1 sek. per sol- 
deerpunt in beslag neemt, zijn 
beide delen nog wel vertind,maar 
de gaatjes zijn helemaal open zo¬ 
dat een nieuw onderdeel er ge¬ 
makkelijk ingeplaatst kan wor¬ 
den. D.m.v. vakuum wordt het 
tin weggezogen en als stof in een 
reservoir neergeslagen, welk van 
tijd tot tijd wordt geledigd. Het 
tin wordt met een bout gesmol¬ 
ten en d.m.v. een druk op de 
knop weggezogen. Voor elke de- 
soldering moet de tinzuiger op¬ 
nieuw worden gespannen. De te- 
flon zuigmonden zijn bestand 
tegen de temperatuur van de sol¬ 
deerbout en kunnen eventueel 
na een langdurig gebruik worden 
uitgewisseld. 
De prijs van deze tinzuiger be¬ 
draagt f 40,50. 
Inlichtingen: N.V. Verkoopkan¬ 
toor M. Roepers, Schipholweg 
903, Vijfhuizen N.-H. 

geleiders 

Prijs per regel ƒ 1,—; per 
regel gemiddeld 20 letters 
en cijfers. Uitsluitend ge¬ 
plaatst na vooruitbetaling 
op giro 1241100 t.n.v. 
Elektuur, Geleen. Voor 
België: PCR 17.70.26 t.n.v. 
Elektuur, Geleen, Neder¬ 
land. 

Aangeb.: TTL I.C/s gecontro¬ 
leerd, vanaf f 3, —. Tel 020- 
133868. 

Amsterdam of omgeving: welke 
handige geluidstechnicus met 
belangstelling voor filmprojec- 
toren wil ons af en toe op free¬ 
lance basis komen helpen? In¬ 
lichtingen Pan Film nv, Sloter- 
weg 1212, Amsterdam (020) 
15 20 80. 

KERKRADE HOENSBROEK 

HEERLEN MAASTRICHT 

JpiekL 
ELEKTRONIKA STUDIO 

Wilt U voor ELEKTRONIKA, Radio en T.V. studeren om een erkend 
diploma te verkrijgen of om een goede praktijkervaring op te doen? 

Aan beide eisen voldoen de mondelinge avondkursussen met speciale 
theorie en praktijkavonden en theorie en praktijkhuiswerk. 
De grote bedrijven steunen deze unieke lessen o.a. door 50% tot 100% 
lesgeld vergoeding voor onderstaande kursussen: 

1. PRAKTIJKBASISKURSUS ELEKTRONIKA. duur 2 maanden, start 
4-11-70, kosten f 25, - per maand, vooropl. L.T.S. E-niveau (8 les¬ 
avonden). 

2. ELEKTRONIKA MONTEUR N.E.R.G. (keuzevak Radio-T.V.tech- 
niek) vooropl. niveau kursus 1, 6 mondelinge praktijk- en theorie- 
avonden, kosten f 35, - per maand, duur 2 jaar, start 5-1-71. 

3. ELEKTRONIKA MONTEUR N.E.R.G. (keuzevak bedrijfselektroni- 
ka) vooropl. kursus 1, 6 mondelinge praktijk- en theorieavonden, 
kosten f 35, - per maand, duur 2 jaar, start 5-1-71. 

4. ELEKTRONIKA MONTEUR N.E.R.G. voor gevorderden (keuze¬ 
vakken Radio en T.V. techniek of bedrijfselektronika), duur 1 1/2 
jaar, kosten f 35, - per maand, 6 lesavonden per maand, vooropl. 
schrift, of U.T.S. E., start 2-11-70. 

5. Applikatiekursus Wiskunde en Netwerk theorie (voorbereiding kur¬ 
sus 6) start 4-1-71, 4 lessen per maand, kosten f 35, - per maand, 
vooropl. niveau N.E.R.G. monteur, duur 6 maanden. 

6. ELEKTRONIKA TECHNIKUS N.E.R.G. le deel, duur 1 1/2 jaar, 

start 6-9-71, 4 lesavonden per maand, kosten f 35, - per maand 
(vooropl. kursus 5). 

7. Examentraining ELEKTRONIKA TECHNIKUS N.E.R.G. ie deel, 
duur 5 maanden, 4 lesavonden per maand, kosten f 35, — per maand, 
vooropl. schriftelijk. 

Prospektus en inschrijvingen: PIEK, Postbus 22, Kerkrede. 
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In het Van der Waals-Laboratorium der Universiteit van Amsterdam is op de afde¬ 
ling Elektronica een vakature voor een 

Elektronicus 

in de leeftijd van 20 tot 30 jaar, die belast zal worden met het bouwen en het on¬ 
derhoud van elektronische apparatuur ten dienste van het wetenschappelijk onder¬ 

zoek. 

Vereist is het diploma radiomonteur N.E.R.G. of een gelijkwaardig diploma, en 
praktische ervaring. Studerenden voor het diploma radiotechnicus N.E.R.G. ge¬ 

nieten de voorkeur. 

De salariëring zal afhankelijk zijn van ervaring, diploma's en leeftijd. 

Telefonische inlichtingen: 020 - 921333 (Hr. Jongeneelen). 

Sollicitaties te richten aan de Hoogleraar-directeur van het Van der Waals-Labora- 
torium, Valckenierstraat 67, Amsterdam. 

DE RADIOMONTEUR DIE ZICH WIL SPECIALISEREN OP RADIOTELEFONIE 

krijgt z'n kans als hij nu solliciteert bij onze afdeling service telecommunicatie- 
apparatuur. Dit is een binnendienst-job bij een klein team specialisten. 

Solliciteer mondeling, maar maak eerst een telefonische afspraak met onze Heer 

van Adrichem. 

Ingenieursbureau 

KONING EN HARTMAN N.V. 

Koperwerf 30, Den Haag, Tel. (070) 67 83 80* 
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MINISTERIE VAN DEFENSIE 

Bij de 523 Verbindingsdienst centrale werkplaats te Utrecht kunnen worden ee- 
plaatst 6 

a. ELEKTRONIKA-MONTEURS 
ter standplaats Utrecht. 

Vereist: 

diploma ”Elektronica-monteur NERG” of een gelijkwaardige opleiding, 
alsmede ruime praktische ervaring. 

b. RADARTECHNICI 
ter standplaats Ede 
Vereist: 

elektronica-technicus NERG” of een gelijk waardige opleiding alsmede 
ruime praktische ervaring. 

Kandidaten dienen belangstelling te hebben voor radartechniek, hetgeen 
kan blijken uit een voortgezette studie in deze richting dan wel de bereid- 
heid om een dergelijke studie te volgen. 

Het salaris bedraagt voor de functies genoemd onder a. - afhankelijk van de leef¬ 
tijd - voor 27-jarigen en ouderen maximaal f 922,66 per maand waarboven - afhan¬ 
kelijk van de arbeidsprestaties - een tariefpremie kan worden behaald van maximaal 
23,45%. 

Tewerkstelling in de functies genoemd onder b. geschiedt in een der technische 
rangen waaraan - afhankelijk van leeftijd en ervaring - een salaris is verbonden van 
maximaal f 974, - per maand. 

Promotiemogelijkheid tot een hogere rang, waaraan een salaris van maximaal 
f 1072, — per maand is verbonden, is aanwezig. 

De genoemde bedragen zijn exclusief 6% vakantieuitkering en 2,78% nacalculatie; 
premie AOW voor Rijksrekening. 
Ruim 3 weken vakantie per jaar (jeugdigen en ouderen extra dagen) en welvaarts- 
vast pensioen. 

Sollicitaties te richten aan de Commandant 523 Verbindingsdienst centrale werk¬ 
plaats, Herculeslaan, gebouw WW, Utrecht. 
Telefonische inlichtingen: 030 - 51.15.31, toestel 003. 

Reedrelais 

Door Alma wordt een nieuwe se¬ 
rie reedrelais in de handel ge¬ 
bracht welke leverbaar zijn voor 
vier verschillende, veelgebruikte 
voedingsspanningen. Het aantal 
maakkontakten bedraagt 2,3 of 
4. Door een duaHn-line-behuizing 
zijn deze relais bij uitstek ge¬ 
schikt voor toepassing op print- 
platen. Het temperatuurbereik 
van deze reedrelais is 0-70°C. 
Inlichtingen: Amroh - Muiden. 

IC-hulpstuk 

Door Weller wordt een hulpstuk 
in de handel gebracht waarmee 

het mogelijk is om in een bewe¬ 
ging een dual-in-line integrated 
circuit uit te solderen. De tempe-“ 
ratuur van dit hulpstuk is overal 
gelijk, zodat beschadiging van IC 
of printplaat uitgesloten is. Met 
dit uitermate handig hulpstukje 
kunnen natuurlijk ook IC’s wor¬ 
den ingesoldeerd. 
De prijs van dit hulpstukje be¬ 
draagt f 22,65. 
Inlichtingen: Nierstrasz N.V. 
Plantage Middenlaan 60-62 Am¬ 
sterdam. 

INSTRUMENTEN 

50 MHz pulsgenerator 

De G 710 van E-H research labo- 
ratories is ontwikkeld voor toe¬ 
passingen in de moderne halfge- 
leidertechniek. Het is ontworpen 
met standaardkomponenten en 
hoeft intern niet te worden afge¬ 
regeld. De herhalingsfrekwentie 
is regelbaar van 20 Hz tot 50 
MHz. De uitgangsspanning is 
maksim aal 5 Volt in 50 Ohm. De 
generator bezit twee uitgangen, 
zodat twee komplementaire sig¬ 
nalen beschikbaar zijn. Elke uit¬ 
gang is d.m.v. een schakelaar af¬ 
sluitbaar met 50 Ohm ter ab¬ 

sorptie van reflekties, welke als 
gevolg van misaanpassing kunnen 
ontstaan. 
De prijs bedraagt f 1685, -. 
Inlichtingen: E-H research labo- 
ratories (Nederland) N.V., Post¬ 
bus 1018, Eindhoven. 

25 MHz pulsgenerator 

De 25 MHz pulsgenerator 2101 
van Tektronix is ontwikkeld voor 
een zeer groot toepassingsgebied. 
Het apparaat bezit gelijkspan- 
ningsgekoppelde uitgangen met 
een uitgang ^spanning van 10 Volt 
over 50 Ohm. De amplitude van 
beide uitgangen kan afzonderlijk 
worden geregeld, terwijl om een 
goede aanpassing te verkrijgen de 
inwendige weerstand kan worden 
omgeschakeld. 
De periodeduur kan worden ge¬ 
varieerd van 40 nanosek. tot 400 
msek. De stijg- en daaltijd be¬ 
draagt ca. 5 msek. 
Inlichtingen: Rohde & Schwarz 
Vertriebs-GmbH, 5 Köln, Hóhe- 
strasse 160. 

Oscilloskoopkamera 

De kamera C70 van Tektronix is 
speciaal ontwikkeld voor oscillo- 
grafen met een schermoppervlak 
van 120 cm^. De bediening is 
zeer eenvoudig. Bij de fokussering 
stelt men twee lichtbalken, die 
door de kamera op het scherm ge- 
projekteerd worden, zodanig in 
dat deze samenvallen. De juiste 
belichtingstijd welke overeen¬ 
stemt met de diafragma-instelling 
wordt verkregen d.m.v. een in- 
tensiteitsvergelijking tussen die 
van de elektronenstraal en die van 
een eraan toegevoegde punt. De 
filmgevoeligheid kan in stappen 
worden ingesteld. 
Inlichtingen: Rohde & Schwarz 
Vertriebs-GmbH, 5 Köln, Hohe- 
strasse 160. 
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Voor onze snelgroeiende afdeling electronica vragen wij 

AANKOMEND ELECTRONICUS 

voor de binnendienst 

Opleiding tenminste LTS-diploma en applicatiecursus digitale 
techniek. 

Brieven te richten aan de Personeelschef, Postbus 1360, Rotterdam. 

Inlichtingen telefoon (010) 13 48 90. 

N.V. HANDELSVERENIGING HAGEN Kantorenflat Oostplei 

mm 

ELEKTRONIKUS 

Voelt U er iets voor Uw kennis en ervaring 
aangevuld met de vele informatie waarover 
Elektuur beschikt dienstbaar te maken aan 
ca. 30.000 mede-elektronici in Nederland 
en voorlopig minstens evenveel in Duits¬ 
land (de Duitse oplage groeit snel) dan 
hebben wij een plaats voor U als 

REDAKTIE-MEDEWERKER 

Al lijkt verhuizen naar Zuid-Limburg in 
sommige opzichten op emigreren, in ande¬ 

re biedt het voordelen die tegen bepaalde 
nadelen opwegen. U kunt er bijvoorbeeld 
zeker van zijn dat U er een woning vindt. 
Bovendien is het redaktie-werk van dien 
aard dat afstanden gemakkelijk overbrugd 
worden. 
Voor nadere informatie over de gunstige 
werktijden, lange vakanties, werksfeer, of 
voor het maken van een persoonlijk onder¬ 
houd, kunt U bellen 04402-2140 (vragen 
naar de heer Van der Horst). 
Eventuele schriftelijke sollicitaties aan 
Elektuur NV, Postbus 75, Beek (L). 
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De Ballast-Nedam Groep N.V. is een dynamisch concern, 

dat zowel in Nederland als in het buitenland grote werken 

uitvoert op het gehele gebied van de bouw. Er worden 

haven- en baggerwerken uitgevoerd, bruggen, tunnels en 

fabrieken, ziekenhuizen en woningen gebouwd. 

Op de afdeling speurwerk en ontwikkeling te Utrecht werkt 

een team van gespecialiseerde technici aan allerlei nieuwe 

ontwikkelingen, voornamelijk op bagger-technisch gebied. 

Door de steeds grotere behoefte aan elektronische meet- en 

regelapparatuur, zowel t.b.v. het onderzoek als van de 

metingen in de praktijk is verdere uitbreiding met een 

elektronicus 
gewenst. Bij voorkeur met een opleiding elektronica- 

technicus of studerend hiervoor. 

Zij, die belangstelling hebben voor deze funktie kunnen 

hun sollicitaties richten aan de Personeelsdienst, postbus 

2028, Utrecht. Telefoon 030 - 88.42.22. 

bal last-nedam groep n.v. 



RADIO-SERVICE T W E N T H E’N.V. 
GROENEWEGJE 14 - DEN HAAG - TELEFOON 070 -11 20 22 - GIRO 201 309 

tAUTSPBECHER- 
NETZWERK269M 

Dyn. microfoonelement 25 Ohm 
Fab. Holmco afm. 45 mm rond dik 20 mm 

f7,50 

C.A. Kontakt dozen en splinters 
Model 1 Opbouwdoos 
Model 2 Inbouwdoos 

Trafo prim. 220-sec.2 x 12 V 30 VA f 9,50 
idem prim. 2 xl 10 V sec. 1 x 12 V 30 VA 
afm 60 x 50 x 30 mm f 7,50 

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 12,05 

spo 

2 X 
spo 

3 X 
spo 

2 X 
SDO 

Druktoetsschakelaars 
Model 2 eentoets 4xwissel, kleur knop 

bruin of wir f 1,95 
Model 3 eentoets netschak. 2xmaak knop 

bruin of wit f 1,95 

RECORDERKOPJES 
Model 1 Woelke stereo opn/weerg. 200 Ohm 

f5,75 
Model 2 Bogen half spoor opn/weerg. 25 Ohm 

dc f 5,75 
Model 3 Sneider wiskop half spoor 500 Ohm 

dc f 2,75 
Model 4 Woelke wiskop 1x1/4 spoor 0,4 

Ohm dc f 2,75 

Model 1 Precisie schakelklok 0-15 sec,( Do- 
kaklok ) 27,50 

Model 2 Elektriciteit tussenmeter 220 V 

MM 

CIIII 

Netvoeding voor transistorradio en recorders. 
220 V- 50 Hz- 2 standen 6 - 7,3 volt en 7,4 
-12 volt 400 mA f21,50 

Luidspreker 3 wegscheidingsfilter van 6 tot 
15 Ohm belastbaar tot 15 Watt f 9,95 

Stolle antenne rotoren 
A half automaat 
B vol automaat 

2,50 
2,50 

6i 



RADIO-SERVICE TWENTHE’N.V. 
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LOREIMZ 

Stereo loopwerk kompleet met band en netvoedingd 10 V) 
f 325,- 

stereoloopwerk als bouwset waarvan U 3 printjes moet mon¬ 
teren; kompleet met handboek f 200— 

toebehoren Schaub Stereo center 
no 1 sporenafdekschaal 
no 2 druktoetsaf dek plaatje 
no 3 houten voorfront om zelf kast 

te maken 
no A verhuistrafo 110/220 V - 100 VA 
no B emittervolger 

stereo aansluitkabel met passende 
pluggen op center. 2 meter lang 1 

Zie voor een komplete beschrijving: 
ELEKTUUR pagina 631 juni 1969 

81-sporen STEREO toonbandloopwerk 

2® net transistorconverter Kan 21-71 
met eigen voeding 220 V f 62,50 

Model B 6 standen en volumeregelaar met 
100 V aanpassing,uitvoering wit 

f7,50 

Radiokastje met krantenbak breed 
47 cm hoog 27 cm diep 21 cm f 19,75 
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Anodewikkeling Gloeidraad 

Type V mA V A Prtfs 

NTR 1 
NTR 2 

1 X 250 
1 X 250 

NTR 3 IX 250/300 
NTR 3a 1 X 250 

NTR 4 1 X 250/300 
NTR 4a 1 X 250 

NTR 5 1 X 250/300 

NTR 6 2 X 250/300 
NTR 6a 2 X 250 

NTR 7 2 X 250/300 

NTR 8 2 X 250/300 

NTR 9 2 X 250/300 

NTR 10 2 X 250/300 

NTR 11 2 X 350/400/500 

NTR 12 2 X 500 

NTR 13 2 X 800 
NTR 14 2 X 750/1000 
NTR 15 1000/1500/2000 
NTR 16 1 X 270 

1 X 270 
NTR 17 2-350-400 

200/150 

300 
250/200 

10 
100 

100 

250 

4/6,3 
4/6,3 

6,3 
4/6,3 

6,3 
6,3 

4/6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 

4/4/6,3 
6,3 
6,3 

4/6,3 
4/6,3 
4/6,3 
4/6,3 
4 

4/6,3/12,6 
4/6,3 
4/6,3 

4 
4/6,3/12,6 

4/5 
6,3 

4/6,3/12,6 

6,3 
4-5-2x6,3 

Uitgangstrafo’s 

Vermogen 
Type (VA) 

Secundair 

(Q) 
Primair 

(kQ) 

10 
7/12,5/15,0 
9 
4/5,2/7,0 
2,3/3,5/4,5 
2,3/3,5 
3,0/4,5 

Geiykrf r*hter- en gloeistroomtransformatoren 

Primair Secundair 

1.5 
0,6 
1,2 
3 
2 
1 
4.5 
2.5 
2 
2,2 
4 

1,1/3/2 
2 
0,7 
1 
3/2 
2,5 

5/2,5 
2,2 

4/3/2 
6/6 

2,5/1,1 
1,1 

4/3/2 
4 
4 

1/0,7/0,3 

f 11,20 
f H,20 

f 14,75 
f 14,75 

f 19, - 
f 19,- 

f 25,40 

f 16,75 
f 16,75 

f 20,- 

f 25,90 

f25,90 

f 34,15 

f 26,80 

f 34,15 

f 58,25 
f 58,25 
f 29,40 
f 32,45 
f 32,45 

.Wij leveren u alle Löwe trafo’s 

Trafo’s voor transistor-omvormer 
GWT6 2 W 6-220 V 500 Hz f 9,90 
GWT7 5 W 6-220 V 500 Hz f 9,90 
GWT8 10 W 6-220 V 50 Hz f 12,40 
GWT9 20 W 6-220 V 50 Hz f 16,50 
GWT10 50 W 6-220 V 50 Hz f26,40 
GWT1 1 50 W 12-220 V 50 Hz f26,40 
GWT12 100 W 12-220 V 50 Hz f42,90 
GWT 13 10 W 12-220 V 50 Hz f 12,40 
GWT 14 20 W 12-220 V 50 Hz f 16,50 

GWT 15 120 W 12-220 V 50 Hz f42,90 

TV uitgangstransformatoren voor diverse 
bekende merken TV apparaten. 
A.T. 11 18-7 is Z.T.R. 023 f27,50 
A.T. 11 18-8 is Z.T.R. 025 f 27,50 
A.T. 11 18-71 is Z.T.R. 023 f 27,50 
A.T. 1118-81 is Z.T.R. 025 f27,50 
A.T. 2016 is Z.T.R. 18/20 f 27,50 
A.T. 2021 is Z.T.R. 21/21 f27,50 
A.T.2018 is Z.T.R. 18/20 f27,50 
A.T. 2020 is Z.T.R. 21/21 f 27,50 
A.T. 2023 is Z.T.R. 23 f27,50 
A.T.2025 f25,- 
A.T. 2021 Spec; f22,50 

Smoorspoelen Gelijkstroom Hy Prijs 
Type M.A. Weerstand 
N.D.1 30 800 15 f 3,30 
N.D.2 50 500 12 f 4,15 
N.D.3 75 300 10 f 5,70 
N.D.4 100 200 10 f 5,90 
N.D.5 125 160 10 f 7,10 
N.D.6 200 60 6 f9,10 
N.D.7 500 20 2 f 9,50 
N.D.8 100 4 0,4 f 10,- 

Balansuitgangstrafo's 

mogen 
(VA) 

Primair 
(kQ) 

Secundair 
m 

8,0 2X5 5/15 
8,0 2 X 2,5 5/15 

15 2X4 5/15 
15 2 X 2,25 5/15 
30 2 X 2,5 5/15/100 V 
50 2 X 2,5 5/15/100 V 
50 2 X 1,4 5/15/100 V 

LH1 110 - 220 8/8/10/12 1,7 10,75 

LH2 110 - 220 6/8/10 4 15,45 

LH3 110 - 220 12/14/16/18 2,2 15,45 

LH4 110 - 220 12/14/16/18 4,5 18,80 

LH5 110 - 220 20/24/30/40/50/60 2,5 34,85 

LH6 110 - 220 7,5/9/15/18 5 30,— 

LH7 110 - 220 7,5/9/15/18 8 33,70 

LH8 110 - 220 8/10/12/15 10 34,80 

LH9 220 6,3 0,7 5,90 

LH10 220 4/6,3/12,6 2,5/1,6/0,8 7,65 

LH11 110 - 220 4/8,3/12,6 4/3/1,5 11,85 

LH12 110 - 220 2,5/4/5/6,3/12,6 10/10/6/6/3 17,— 

Gü 12 
Gü 12a 
Gü 12b 
Gü 11b 
Gü 11c 

00 2x5,5 5/15/100 V 

100 2x2,5 5/15/100 V 
100 2x2 5/15/100 V 

50 2x1,7 5/15/100 V 

50 2x1,95 5/15/100 V 

f 82,50 
f82,50 
f82,50 
f41,50 
f41,50 

EXTRA Speciaal Beeldbuis aanbieding. 
Nieuwe buizen met een half jaar garantie. 

100 V 
type 
Z.U.71 
Z.U.72 
Z.U.73 
Z.U.74 
Z.U.75 

Lijntransiormatoren 

A. Primair k Ohm Sel 
3,3/6,6/13,2 5 
2,5/5/10 5 
1,65/3,3/6,6 5 
1,25/2,5/5 5 

[) 1/1,33/2/4 5 

Sek. Ohm Prijs 
5 f 5,80 
5 f 6,95 
5 f8,25 
5 f 14, — 
5 f 18,20 

A.W. 43-80 f 75,- 
A.W. 43-88 f 75,- 
A.W. 43-89 f 75,- 
A.W. 47-91 is A 47-14 W f 85,- 
A.W. 5 3-80 f 95,- 
A.W. 5 3-88 f 95,- 
A.W. 59-91 f 95,- 
A 47-11 W is A 47-120 W f 95,- 
A 59-11 W f 100,- 
A 59-12 W f 100,- 
A 59-23 W f 100,- 
A 61-120 W f 115,— 
A 65-11 W f 140,- 
Deze beeldbuizen worden ook verzonden 
Deze worden verzekerd waarvoor f2,- toeslag 

1168 
Elektuur november 1970 



RADIO SERVICE ’T W E N T H E’N.V. 
GROENEWEGJE 14 - DEN HAAG - TELEFOON 070 -11 20 22 

TELEX 
no 32358 
GIRO 201 309 

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 

Draaischake laars. 
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 

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/ wit 

ƒ 1,75 
D-NEONlamp rood 220 V ƒ 2,50 

K-Neonlamp in schakelaar gebouwd. Rood ƒ 5, 70 

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

per stuk ƒ 3,75 
K-Ontsteekspoel ƒ 3,75 

A. oplosmiddel voor printplaat. 100 gram ƒ 1,50 

Tumblerschak. aan/uit, 250 V 

2 A, per stuk.t 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 

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

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

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

3 - Yamato - Y3 - 2kÜ p/volt ƒ 21, - 

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

Ker .draadpotmeters 30Watt. 
in de volgende waarden. 4,7Q- 
10fi-22£1-33S2-47£2-100S2-470S2- 
680ft-1000Q-lk5£2-2k2Q-4k7S2 
per stuk flO , 50 

STEREO hoofdtelefoon -2x851- 
200mW met snoer en plug 

ƒ 22, 5< 

Lichtgewicht 140 g 

hoold-oortelefoon, type 

HS30 

MAANDAGS GESLOTEN 
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Soldeerbouten. 
no 1; Solon 220 Volt - 25 Watt 
no 2; ERSA minitip 220 Volt - 16 Watt 
no 3; ANTEX 220 Volt - 15 Watt model F; kortsluitmotor; 220 volt AC 

50 Hz. 1500 toeren 
as dikte 5 mm. lang 20 mm ƒ 5, { 

MICROSWITCH 
model F. lxmaak 250 volt-5 amp 

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

ƒ 1, 95 
model O. miniatuur 20x10x5 mm 

lxwissel 250 volt-5 amp 
ƒ 1,75 

Mica isolatie-plaatjes met tules voor T03 
en T066 en SOT 9 p/stuk f 0,25 

VARCO condensatoren 
Model B plus of min 2 x 470 pF f 0,95 
Model A idem f 0,95 

model A. Siemens collector motor 220 
volt-lOO Watt-9000 toeren 
as dik 7 mm lang 35 mm f 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; collectormotor.220 volt. 
50 Watt. + 10.000 toeren. 
as dikte 5 mm. lang 15 mm f 5, 95 LDR. fotoweerstanden, 

modellen met gegevens, 
model 100 p/stuk 
model 130 
model 200 
model 235 
model 265 
model 300 

ƒ 2,70 
ƒ 1, 90 
ƒ 0,90 
ƒ 1,15 
ƒ 1,10 
ƒ 3,50 

T.V. ELCO (valvo). 200+100+50+25 uf 
!= 325/350 volt f 2,9E 

Model A 1. Kortsluitmotor. 220 V-50 Hz 
20 Watt . 1500 toeren. afm. 55 mm rond- 
50 mm hoog. dikte 4,5 mm lengte 18 mm 

f6,- 

Reed kontakten 
Model MINI, 3 mm 0 en 20 mm lang. 
500 mA, 1000 V kontakten f 2,95 
Model Standaard, 5mm 0 en 50mm lang 
3 Ampere, 2500 V kontakten f 3,95 

EXTRA SPECIAAL AANBIEDING 

Fabrieks Nieuwe GESTEMPELDE Tran- 
sistoren (Geen Uitschot) 
Fabrikaat ITT (Engeland). P.N.P.-Germanium 
P.N.P.-Germanium. 
(Een goede aanbieding voor scholen). 
10 stuks TK 22 = ACY 31 
10 stuks TK 36 = ASY 26 
10 stuks ACY 28= AC 122 

totaal 30 stuks f 9,50 
300 stuks f 85, — 

Telefunken Buizen Stereo decoder met 
ECC808 en ECF82 f 29,50 

Telefunken Buizen F.M. Tuner met BUIS 
ECC85 met schema f 9,50 

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 

model B. Philips dubbelomschakelaar 
ƒ 2,95 

model W. drukschakelaar-2xmaak 
ƒ 1,50 

model Z. drukschak. aan/uit ƒ 1,25 
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MP500 f36,— 2N2646 f 5,40 I Transistoren 2AC188 f 3,30 
MPS3707 f 1,90 2N4870 f 4,80 AC188/01 f 1,85 
MPS6517 f 2,50 TIS43 f 4,35 AC117 f 2,20 ADI 39 1 4,25 
MPS6531 f 3,30 AC122 f 1,60 2 ADI 39 f 8,50 
MPS6534 f 3,60 AC124 f 2,40 AD149 f 4,— 
40233 f 2,85 Veldeffect- AC131 f 1,50 2AD149 f 8,— 
40310 f 4,80 transistoren AC175 f 2,20 AD161 f 2,75 
40314 f 3,80 2N3819 f 3,75 AF106 f 3,25 AD162 f 2,75 
40316 f 4,80 2N3820 f 4,25 AF109 f 2,95 2AD162 f 5,50 
40317 f 3,80 2N4360 f 3,50 AF121 f 2,50 AD161/162 f 5,50 
40319 f 6,45 MPF102 f 3,30 BFY56 f 3,50 AF114 f 2,80 
40360 f 4,20 MPF103 f 3,75 BFY64 f 2,25 AF115 f 2,60 
40361 f 4,65 MPF104 f 3,75 BFY72 f 2,25 AF117 f 2,25 
40362 f 6,60 MPF105 f 3,75 BFX40 f 6,50 AF118 f 3,35 
40363 f 11,25 3N128 f 7,20 BFX41 f 6,- AF121 f 2,50 
40364 f 21,45 3N140 f 7,80 BSX39 f 2,40 AF124 f 2,10 
40406 f 6,70 TIS34 f 4,60 BSY51 f 2,60 AF125 f 2,10 
40407 f 4,— 2N5163 f 3,— BSY52 f 2,60 AF126 f 1,95 
40408 f 5,30 BSY55 f 3,50 AF127 f 1,80 
40409 f 5,60 BSY56 f 5,75 AF139 f 2,95 
40410 f 8,— Triac’s BSY78 f 2,85 AF178 f 4,— 
40411 f 22,80 40527 f 11,40 BSY88 f 4,20 AF179 f 3,90 

40430 f 16,— AC107 f 3,90 AF180 f 5,— 
Thyristoren 40432 f 18,50 AC125 f 1,50 AF185 f 3,75 
2N4441 f 6,75 AC126 f 1,60 AF186 f 2,95 
2N4442 f 8,10 AC127 f 1,75 AF239 f 2,95 
2N4443 f 13,— 8C45 f 17,— AC127/128 f 3,55 AU103 f 14,— 
2N4444 f 22,50 AC127/132 f 3,40 AU104 f 19,50 

AC128 f 1,80 BC107 f 1,50 
Uni-Junction Triggerdiode 2AC128 f 3,60 BC108 f 1,50 
transistoren ER900 f 2,45 per paar BC109 f 1,50 
2N2160 f 7,50 ST2 f 3,95 2ACX28/01 f 4,— BC112 f 2,85 

per paar BC147 f 1,50 
Transistoren AC132 f 1,65 BC148 f 1,50 

2N5219 - 2N5220 - 2N5221 - AC172 f 1,75 BC149 f 1,50 
AC187 f 1,75 BC177 f 1,90 

2N5222 - 2N5223 - 2N5224 - AC187/01 f 1,95 BC178 f 1,70 
2N5225 - 2N5226 - 2N5227 - AC187/188 f 3,40 BC179 f 1,80 
2N5228, per stuk f 1,50 AC188 f 1,65 BC192 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 

Kontakt spuitbussen 
160 cc inhoud 

no. 60 f6,— no. 100 f 3,— 

no. 61 f 5,— no. WL f 3,90 

no. 70 f 4,50 Fluid 101 
no. 60 

f 6,— 

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

no. 80 f 3,— 75 cc f 2,70 

LÖT lak 8K10, 450 cc . f 7,15 
Graphit Spray 33, 450 cc f9,60 

EXTRA 
SPECIAAL 

Dioden en 
T ransistoren 

Germanium dioden 
zakje lOOst. 4,50 
zakje 1000 st. 37,50 

Siliciumdioden 
zakje lOOst. 5,50 
zakje lOOOst. 47,50 

Germanium Tran- 
sistoren (AF 135 ) 
zakje lOOst. 8,50 
zakje 1000 st. 75, - 

Deze dioden en Tran¬ 
sistoren zijn niet 
getest. 

Geïntegreerde schakelingen 

CA3012 f 10,50 
CA3014 f 14,25 
CA3018 f 12,65 
CA3020 f 14,50 
CA3046 f 7,65 
CA3052 f 15,20 
TIP31 f 6,— 
TIP32 f 7,65 

CA3028 f 12,10 
TA263 f 6,75 
TA293 f 6,75 
TA310 f 7,25 
TA320 f 4,35 
juL.914 f 3,75 
^1,900 f 4,— 
^L923 f 7,30 

BD115 f 4,80 AD150 f 3,50 
BD124 f 5,80 ASZ17 f 5,— 
BF115 f 3,75 BSY72 f 2,50 
BF167 f 2,50 BSY73 f 2,50 
BF173 f 2,50 BSY74 f 2,50 
BF177 f 3,— BSY75 f 2,50 
BF121 f 2,50 BSY76 f 2,50 
BF123 f 2,50 BSY17 f 0,50 
BF125 f 2,50 BSY18 f 0,50 
BF127 f 2,50 BSY61 f 0,50 
BF178 f 3,50 BC170 f 0,50 
BF179 f 4,— BC132 f 1,35 
BF180 f 4,— BFY39/2 f 2,50 
BF181 f 4,— OC44 f 1,50 
BF182 f 4,— OC45 f 1,50 
BF183 f 4,— OC57 f 4,— 
BF184 f 2,15 OC58 f 4,— 
BF185 f 2,40 OC59 f 4,25 
BF186 f 3,75 OC60 f 4,25 
BF194 
BF195 f 2,— OC72 f 1,20 
BF196 f 2,20 20C72 f 2,40 
BF197 f 2,40 OC74 f 1,20 
BF200 f 3,50 20C74 f 2,40 
AC151 f 1,20 OC79 f 1,20 
AC152 f 1,40 BD121 —,— 
AC153 f 1,20 ADI 36 f 2,75 
AC176 f 2,- TF78/30 f 1,50 
ACY23 f 1,20 TF80/30 f 4,75 
ADI 30 f 3,25 TF80/60 f 5,75 
AD131 f 3,75 

2N696 f 1,50 2N918 f 3,50 
2N706 f 1,70 2N3638 f 1,90 
2N708 f 1,60 

Silicium- 2N3906 f 3,10 
halfgeleiders 2N4124 f 3,- 

2N4126 f 3,- 
2N1613 f 1,80 2N4284 f 1,95 
2N1711 f 2 — 2N4286 f 1,95 
2N2102 f 4,90 2N4288 f 1,95 
2N2926-or f 1,50 2N4292 f 1,95 
2N2926-gr. f 1,50 2N4347 f 14,25 
2N3053 f 3,75 2N4870 f 3,5C 
2N3054 f 6,— 2N5034 f 6,35 
2N3055 f 6,50 2N5036 f 6,9( 
2N3702 f 1,85 MD7011 f 11,51 
2N3704 f 1,60 MJE340 f 6,- 
2N3707 f 3,— MJE370 f 9,15 
2N3866 f 15,— MJE371 f 12,75 
2N3903 f 3,— MJE520 f 6,6( 
2N3904 f 2,80 MJE521 f 11,- 
2N3905 f 3,30 MPS3394 f 1,85 

Transistorvoetjes 3 en 4 pens f 0,25 
p/stuk 

I.C.voet 14 pens (CA3046 enz) f 2,70 
I.C.voet 16 pens f 3,50 

Transistor koelster TO 5 f 0,30 
Transistor koelster TO 18 f 0,25 

Brugcel (blok) 

25 V 5 A.f 7,50 

MAANDAGS GESLOTEN 
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Model type Ohm, s Watt, s afmeting prijs 

no 1 AD4201M 5 10 314 ƒ 29, 50 

no 2 AD3690 5 6 160x233 ƒ 8,95 

A AD3700/6 5 6 155 ƒ 8,95 

C AD7060r AD3700 5 10 ƒ 19, 50 

D AJD3386H 25 3 205x82 ƒ 8,95 

E AD3460 5 3 117x92 ƒ 6,95 

G AD3570 5 3 183x133 ƒ 8,95 

H AD3464X 5 6 117x92 ƒ 8,95 

K AD3386RY 4 3 184x82 ƒ 8,95 

L ADI 300 3 2 92x92 ƒ 3,50 

M AD2400 25 2 100 ƒ 4,95 

P AD3417» 3 1 105 ƒ 3,50 

S AD2319 8 2 80 ƒ 4,95 

T AD2218Z 8 0,3 52 ƒ 2,25 

W AD3316S 8 1 80x80 ƒ 2,75 

50 M320 4/8 50 320 50- kHz ƒ140,- 

38 M250-38C 4/8 30 270 45-8k5Hz ƒ 63,- 

32 M250-32C 8 15 270 25-3kHz ƒ 39, 50 

10 14TW 8 10 130 lk5-20kHz ƒ 15, 50 

HIFI 
stereo 
voor 
’n 

tientje 

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

ƒ 13,35 

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

TV lijnuitgangstrafo AT-2021/21 
ƒ 22,50 

Div. Ker. trimmers 
in de volgende waarden p/stuk f 0,30 
0- 3 pf 1,5- 4 pf 
0- 4 pf 2 - 5 pf 
0- 9pf 3 - 6 pf 
0-10 pf 3 -15 pf 
0-20 pf 8 -30 pf 

Luidspreker, AD 2700 AM 800 Ohm 
3 Watt f 8,95 

EXTRA SPECIAAL AANBIEDING 
BEELDBUIZEN 69 cm (met schoon- 
heidsfout) f50,— 
deze buizen kunnen wij niet verzenden 
daar wij er geen verpakking voor hebben. 
Met deze buis kunt U van ieder klein 
beeld een groot beeld maken (mits 110 
graden afbuiging). 

V.D.R.'s 
in vele soorten p/stuk f 0,60 

Ker.condensatoren 
van 0,5pf tot 47 K pf 

p/stuk f 0,20 

Glaszekeringen 5 x 20 mm 
alle waarden van 20 mA tot 9 A 

Philips Transistor VHF-kanaalkiezer AT 7652 
ƒ 24,75 

p/stuk f 0,20 

Blaupunkt hoogspanningunit 

110 graden, typen TF2020/8Z, 

TF2020/9Z, TF2020/10Z, per 

stuk.f 17.50 

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

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

luut voorbehouden. 
MAANDAGS GESLOTEN 
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Laagvolt 
500 uF 
500 uF 
1000 uF 
1000 uF 
1000 uF 
2000 uF 
2500 uF 
2500 u F 
2500 u F 
3000 u F 
5000 uF 
5000 uF 

ELCO's 
25/30 Volt 
70/90 Volt 
25/30 Volt 
35/40 Volt 
70/80 Volt 
50/60 Volt 
25/30 Volt 
35/40 Volt 
50/60 Volt 
50/60 Volt 
25/30 Volt 
35/40 Volt 

* 

**“* «M** t \ 

mmam 

Sr 

Metaal papier condensatoren 
2 mF 220 volt AC t 2,- 

2,5 pF 220 volt AC f 2,- 

3 220 volt AC / 2,- 

4,5 + 0,5 m F 300 volt AC / 3,- 

6,3 u F 380 volt AC ƒ 3, 50 

10 n F 250 volt AC f 6,50 

SIEMENS NTC's 
type K 151 in volgende waarden: 
1,5 Ohm 250 Ohm 

4 Ohm 470 Ohm 
10 Ohm 500 Ohm 
20 Ohm 1 kOhm 
40 Ohm 2kOhm 
50 Ohm 5kOhm 

100 Ohm lOkOhm 
130 Ohm 25kOhm 
150 Ohm 60kOhm 

p/stuk f 0,60 
type K 25 moer model 

10 Ohm 680 Ohm 
25 Ohm 1 kOhm 
60 Ohm 2K5 Ohm 

150 Ohm 6kOhm 
240 Ohm p/stuk f 0,90 

V 

# 

Toerentalmeters 

Model B TERAO inbouwmeter 6000 of 
8000 toeren 1 mA 270 graden rond 75 mm 

f 39,50 
Model C RALLY inbouwmeter 6000 of 
8000 toeren 1 mA 270 graden inbouw 85 
mm rond f 39,50 

Instrumentenkastjes plastichuis met Alumi- 
nium deksel 
no 4 afm. 100x55x40 mm f 2,75 
no 5 afm. 130x65x45 mm f 3,40 
no 6 afm. 155x90x50 mm f4,20 
no 7 afm. 195x 110x60 mm f 5,50 

—M jü^ 
.ililli. .Jm . . 

Universeelmeter model 100 
20 kOhm per Volt DC 

Thyristor CS 1 -400 
400 Volt-1 Amp. f 4,95 

MCR 2918. 100 Volt-15 Amp.f 10,- 

40379 220 Volt-6 Amp. f 11,50 

Triac's 
TXCO 400 Volt-6 Amp. f 8,50 

T.V.hoogspanningsdiode 
TV 18K f 6,25 

Philips Luidspreker type 9766 5 Ohm 3 Watt 
130 mm rond zeer geschikt als boogtoon 
luidspreker f 6,50 mm 

..«11! 

52f 
,50 
48 



TELEX 
no 32358 

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

Diverse schakelaars. 
no 1. Tuimelschak, dubbel aan/uitf 2,65 
no 2. Tuimelschak. enkel aan/uit f 1,30 
no 3. Tuimelschak, met midden¬ 

stand enkel om f 1,40 
no 4. Tuimelschak. Enkelom 

250v.3amp f 1,50 
no 5. Tuimelschak. Dubbelom 

250v.6amp f 2,50 
AUTO RADIO ANTENNE VOOR GOOT 
BEVESTIGING f4,95 

Filtselco's 
no A. 650 100 uf-360/385 volt. 

afm. 35 mm 0 -70mmlang f 3,50 
no B. 300 uf. 500 volt. 35mm 0 

-55mm lang f 4,50 

Siemens potkernen (geen luchtspleet met 
wikkelvorm en bevestigingbeugel in de vol¬ 
gende maten: 
18 mm 0 x 11 mm hoog f 2,85 
idem 23 mm 0x17 mm f 4,25 
idem 28 mm 0 x 23 mm f 6,90 
idem 30 mm 0 x 19 mm f 7,25 
idem 47 mm 0 x 28 mm f 15, — 

34 mm 0 x 24 mm f 9, — 

Luidsprekers. 
no. 4. HECO, 6watt.5 Ohm. 
Afm. 130 x 250 mm 
no. 5. Lorenz. LPF 13 x 18 cm 
5 Ohm. 3 Watt 
en idem LPF 15 x 21 cm 
5 Ohm. 3 Watt 
no. 6. HECO. 6 Watt. 5 Ohm. 
afm. 15 x 26 cm 

Diverse Kamrelais. 
no 1. Eurokamrelais. model 99600 
In de volgende Ohm waarde: 
140-380-950-2100 Ohm - 6xwisselkontakt 
In de volgende Ohm waarde: 
140-560-950 Ohm. 4 x wissel 
2 x maakkontakt f 4,50 
Voeten voor deze relais - p/stuk f 1,75 
no 2. Siemens kamrelais. 
in de volgende waarden. 
15K Ohm-lxWis Ixmaak 90 en 
700 Ohm ;6xmaak 430 en 2x4000 
Ohm 2xwis 280-700-2x1100 en 
9000 Ohm ; 3xWis-2000 Ohm ; 
4xwis 28-90-5800 Ohm ; 4xmaak 

1xwis-250hm p/stuk f 5,50 
voetjes voor deze relais in print 
en normaal p/stuk f 1,45 
no 3. Siemens Miniatuur Kartenrelais 
afm. 30x20x10 mm 
2xwissel - 12volt - 300 Ohm 
idem in polair 2xwissel - 2x230 
Ohm spoel 
deze relais p/stuk f 4,50 

Blaupunkt Autoradio-eindtrap. 6 en 12 
volt omschakelbaar met 2 x AD 148 en 1 x 
AC 128 f32,50 

Trillers voor auroradio 
6 Volt-4 pens amerika 

Kaco relais.printmodel type RB 
2xwissel kontakten. 5 amp. 
2950 Ohm 

Hoogspanningsdiode 1 N 4007 
750/1000 Volt. 750 mA 

GASDIODE ZA 1002 

UJT D13T1 

Fotodioden 
APY 13 
BPY 11 
AFY 14 

Universeelmeter PL 436. 20k Ohm p/v- 
DC.8k Ohm AC. 16 meetbereiken f 59,50 
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RADIO-SERVICE ’TWENTHE’N.V. 
GROENEWEGJE 14 - DEN HAAG - TELEFOON 070-11 20 22 - GIRO 201 309 

VHF kanaalkiezer type AT 7635/11. 
Antingang 300 Ohm - Buizen PCF 80 - 
PCC 88 f 9,50 

Nieuw in doos EXTRA SPECIAAL. Cros¬ 
ver intercom op 220 volt. 

1 hoofdpost en 3 nevenposten welke ook 
onderling kunnen spreken en een hoofd¬ 
versterker met buizen f75,— 

Transistor Combie VHF UHF kanaal¬ 
kiezer type AT 7680/90 3 AF 139 
Antingang 300 Ohm f 37,50 

knop hiervoor f 1,— 

Speciaal aanbieding Laagvolt printtra 
fo's pri: 220 Volt 
NTR 100. sec.0-6 en 0-6-18 
Volt. 4 va f 7,90 

NTR 115. sec.0-12 Volt. 
15 va f7,- 

NTR 207. sec. 12 Volt+ 
300 mA f 4,95 

NTR 208. sec.2x6 Volt- 
300 mA f 5,50 

NTR 209. sec.2x12 Volt. 
150 mA f6,10 

NTR 220. sec.2x6 Volt. 
1 amp. f 5,70 

Transistoren en diodes 
AD 138 
AD 164 
AD 165 
TIP 29 
TIP 30 
2N2219 
2N2905 
2N2221a 
2N2222a 
2N2904a 

Tunneldioden 
TD 712 

TD 716 

Elektuur november 1970 

Stereo Component. 
Met deze set kunt U van plke mono radio 
een stereo maken. Deze set bevat een 
stereodecoder en laagfrequenteindtrap 2,5 
watt met 13 transistoren en 9 dioden en 
ingebouwde luidspreker 3 watt, aansluiting 
voor 220 volt en batterij 7,5 volt f 135, — 

Extra Speciaal Druktoetsschakelaars met 
metalen knopjes. 
7 toetsen met 12 mm 0 knopjes metaal. 
Samenstelling der toetsen 4 toets 6 x wissel 
1x8 wissel - 2 toets 2xwis netschak 

p/stuk f 4,50 

idem 7 toetsen met 10x14 mm vierkant 
metaalknop samenstelling 3 toets 6xwissel 
1x4 wissel - 2x2 wissel - 1x8 wissel 

p/stuk f 3,50 

1175 

Zelf bouw luidspreker boxen bestaande 
uit kast voor en achterkant en 4 luid¬ 
sprekers type AD 3690 
6 watt 5 Ohm 24 watt f 65, — 
Idem met 6 luidsprekers 
AD 3700/06 
6 watt-5 Ohm 36 watt f 75, — 

Lege luidsprekers boxen om naar eigen 
keuze deze te maken een prima import 
kwaliteit. 
No A. PA6 - 6 liter 25x16x15cm f37,20 
No B. PE 16-16liter 50x17x19cm f51,— 
No C. PC25-25liter 46x28x19cm f 54,75 
idem PB13-13liter 40x25x 13cm f41,90 

PD36-36liter 60x30x20cm f 59,25 

Nieuw in doos Extra Speciaal. Intercom 
iBabyfoon) op lichtnet 220volt met 20 
meter kabel. 

Hoofdpost en nevenpost f 27,50 

Multiplay tussenversterker om trucopname 
te maken op band recorder met 2xAC 122 
en lx AC 151. Nieuw in doos met schema 

f 29,50 

Ker. hooglastpotmeters. 60 Watt. 
4,7 Ohm-10-22-47-100-220- 
470-1 k-1k5-2k2-3k3 en 
4k70hm p/stuk f 16,90 

idem 150/200 Watt als volgt 

5 Ohm-10-25-50-100-250- 
500-1000 en 2000 Ohm 

p/stuk f 46,50 



75FC HD1E 
75 Af 7HD1 N i 

technische 

onderneming 

voorburg 

070 865207 

guldens 

Deze typen worden geleverd met gegarandeerde fabrieksspecificaties van 0 - 75 

Edwinversterker 82-126 3,50 53 
Korrektieversterker 82-127 2,— 30 
Edwinversterker voor 'n tientje 

84-335 2,50 38 

Lichtorgelschakelingen 85-426 6,50 98 
-427 

Diqitale klok op aanvraag. Komplete set ( 19 prints ) 
35- 525 

Belichtingsmeter 86-537 2,50 38 

Knipperlicht m-13 - 
Mikrofoonversterker m-14 - 
Signaalgever-volger m-16 
Hotelschakelaar 62-343 
R.S. oscillator 60 kHz-2 MHz 67-920 
t.d. kortegolfontvanger 68-1036 
HF-versterker met de 703 69-619 

Arme Korrektieversterker (ker) 71-122 
lui's Regelversterker 71-123 
ver Eindversterker 71-124 
Ster Korrektieversterker (md) 71-126 
|^g|- Korrektieversterker (mikr) 71-127 

Ruitenwisserregelaar 72-224 
KTV-streep-stip-generator 73-326 
IC-tester voor BiPak IC's 73-329 
Mini-Op-Amp 74-422 
Ontvanger model besturing 74-445 
Servoversterker 74-446 

elektronische dobbelsteen 80-1127 
toerenteller met IC 73-336 
koplampgeheugen 72-225 
fet-voltmeter 62-334 
voeding 71-125 
blokgolf-zaagtandkonverter 84-346 
Gyrator 75-528 
Stereoversterker voor hoofdtelefoon 

78-1031 

fuz-box 70-1250 
fet-blokgolfgenerator 65-635 
12/25 W versterker 65-630 
0,5 W versterker 63-443 
slimme 3 W versterker 62-335 

Interkom 90-1035 
Superregeneratieve FM-ontvanger 

90- 1049 
NAND-tester 91-1127 
Eksperimenteerprint voor SN 7401 

91- 1128 
AC-flip-flop met SN 7401 91-1131 
Binaire vergelijker 91-1138 
Luukse interkom 91-1151 
Breedband-versterker 91 -1154 

BESTELLING 

Elektuur-printjes kunnen uitsluitend worden be¬ 
steld door storting van het bedrag op gironummer 
124 11 00 t.n.v. Elektuur, Geleen (voor België 
op PCR 17 70 26) met bijvermelding PS en het 
kodenummer. Alle prijzen zijn inkl. 12 procent 

BTW . 
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347jaar geleden 
347 jaar geleden maakte Anthonie van Leeuwenhoek zijn eerste 
microscoop die tot 120 x vergrootte. Hij ontdekte daardoor 
een voor hem geheel nieuwe wereld. 

Tegenwoordig gaat men met 
elektronenmicroscopen tot een 
vergroting van 160.000 x. 
Dit is een ontwikkeling die te danken is 
aan de voortschrijding van de techniek 
en de inspanningen van velen. 
Ook inspanningen van Honeywell. 
Honeywell die eveneens een grote 
bijdrage levert aan de evolutie van uw 
laboratorium apparatuur. 
Bijvoorbeeld met instrumentatie tape 
recorders. 

Type 7600 
Max. 15-inch haspels 
Max. 14 kanalen - FM, Direct, Digitaal 
Volgens IRIG normen 

I I jCBfc I I Afdeling Laboratorium Instrumentatie, 
WW Rijswijkstraat 175, Amsterdam, tel. 020-156815. 

AUTOMATION 
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QUSTAV REM 
Alte««rorto9«nwoordiging voor N«d#rl«md 

Rijksweg 23c- GELEEN - UI. 04494 - 2734 - Giro 1W759S 

FA. HANS HOEK 

Corner Gull Versterker 
2 x 120 Watt in 4 Ohm, 2 x 75 Watt in 8 Ohm 
frequentiebereik 15 - 100 KHz ( —3dB ) 
vervorming max. 0,08 procent 
drie ingangen: MD-pick up ( 3 mV ), tuner en tape ( 200 mV ) 
toonregeling plus of min 16 dB bij 50 en 10 KHz 

Kompleet met kast, kabelbomen etc. prijs bouwdoos f 390,- 
prijs gebouwd f 585,— 

Zonder voorversterker prijs f 275,- 

Corner Horn FM Stereo Tuner 
ingangsgevoeligheid 3 uV, 
kanaalscheiding decoder 35 dB 
horizontale schaal over de volle breedte 
met afstemindicatiemeter en stereo-lampje 

prijs gebouwd 

Transistoren 
2N3055 Vce80V, I 

1 

21M3055 normaal 

BC 107 f 
BC 108 f 
BC 109 f 
BC 153 f 
BC 172 f 
BC 177 f 
BC 182 f 
BC 184c f 
BC 212 f 
BC 214c f 
BD 137/138 f 
TIP 31/32 f 
40409/40410 f 

2N1613 
2N1711 
2N3553 
2N3632 
2N3866 
2N2646 

BC 140/160 

BF 115 
BF 167 
BF 177 
BF 178 
BF 179 
BF 257 ) 
BF 258 ) 
BF 259 ) 
MC 350 V 
MC 400 V 

Corner Horn versterker 
2 x 35 Watt in 4 Ohm, 2 x 25 Watt in 8 Ohm 
frequentiebereik 15 - 1 MHz ( —3dB ) 
vervorming max. 0,12 procent 
drie ingangen: MD-pick up ( 3 mV ), tuner en tape ( 200 mV ) 
toonregeling plus of min 16 dB bij 50 en 10 kHz 

Kompleet met kast, kabelbomen etc. prijs bouwdoos f 275,- 
prijs gebouwd f 425,— 

Alle bouwdozen worden geleverd kompleet met chassis, printen 
onderdelen en teakhouten kast met mat alluminium voorfront. 
Montage zeer eenvoudig door voorgestripte en samengebonden 
kabelboompjes die vergissingen onmogelijk maken. 
De bouwdozen zijn met schroevendraaier, tang en soldeerbout in 
elkaar te zetten, zonder dat ook maar één extra onderdeel gekocht 
hoeft te worden. 

f 2,- 
f 2,- 
f 15,50 
f 35,- 

f 12,- 
f 3,75 

f 3,50 per par. 

f 2,25 
f 2,80 
f 2,80 

f 3,- 
f 3,- 

Thyristor 
400V 10A 
600V 10A 
400V 15A 
600V 16A 

1200V 8A 

f 8,50 

f 16,- 
f 15,40 
f 22,- 
f 36,- 

positieve printlak in spuitbus^ 9,75 
(goed voor 1,5 nri2 

negatieve printlak f 10,85 

ontwikkelaar positief f 3,50 
negatief f 3,65 

kontaktspray f 4,25 

Vee 350V 
Vee 400V 

► Triac 1 A 500 V met ingebouwde Diac f 12,— 

IC's SN 7400 t/m SN 7496 
zeer konkurrerend leverbaar - prijzen op aanvraag 

uA 709 f 6-80 

Vele andere transistoren leverbaar 
• tegen concurerende prijzen 

2N4148 is 1N914 bij 100 stuks f25,- 
N 123 is Mesa planar is AF106-AF109 f 0,75 

a> 

STEINHEIL oscillophots 
altijd zichtbaar beter 

ME1EREA3RIEK 
DORDRECHT 
postbus 42 - lijnbaan 12 
telefoon 01850 - 430 55 * 

Camera’s met aanpassingen 
aan alle bestaande oscillo- 
scopen, uit voorraad leverbaar. 

Vraagt demonstratie. 

5TEINHEIL 

efPR1NTs 
^ uur service / , 

vfipe! 

* Door gemetalliseerde prints. 
* Galvanische bewerking 
* Rolled tinner voor snelle en 

betrouwbare montage. 

r Weidestraatl0Echt Postbus 8 tel.04754-2094 
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MEDIUM POWER TRANSISTOREN 

2N5781-serie 
NPN/PNP general purpose/ 
switching 
• 3,5 A kollektorstroom 
• lage verzadigingsspanning 

(max. 0.75V) 

TA7554-serie 
NPN/PNP large signal power 
transistoren 
• te vergelijken met 2N2102 

en 2N4036, echter voor ho¬ 
gere kollektorstroom en dis- 
sipatie (2A/25W) 

• hoge stroomversterkings- 
faktor (30-250) 

TA7134-serie 
NPN schakeltransistoren 
• hogekollektor-emitterspan- 

ning (250-350V) 
• lage verzadigingsspanning 

(max 0,5V) 
• hoge grensfrequentie (20 

MHz) 

Beide series in nieuwe plastic 
T05 behuizing: 
• gemakkelijke montage, óók 

direkt in gedrukte schake¬ 
lingen 

• ronde flexible aansluitdra- 
den 

• bij schroetmontage geen 
drukbelasting op het kristal 
dus een werkelijk betere kon- 
struktie 

plastic T05 

2N5293-serie 
NPN general purpose power 
transistoren 
• dissipatie 36W 
• max. kollektorstroom 4A 
• kollektorspanning 40-80V 

2N5490-serie 
NPN general purpose power 
transistoren 
• dissipatie 50W 
• max. kollektorstroom 7A 
• kollektorspanning 40-90V 

Beide series zijn ideaal voor 
toepassing in eindtrappen van 
audioversterkers, schakelver- 
sterkers, servoversterkers 
e. a. van ca. 10-50 W. 

plastic T066 

Vraag documentatie: 

Dit is slechts een greep uit ons uitgebreide programma power transistoren 
i 

RCA maakt ook power transistoren tot 80 A 
300 W 
500 V 

RCA — the power of experience 

J INTERNATIONAL ELECTRONICS COMPANY 

AMSTERDAM Weerdestein 205 Tel. 441666 • BRUSSEL Gasthuisstr. 20-24 Tel. 112220 

Elektuur november 1970 
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RADIO ALL WAVE v, radio onderdelen 
SUPERMARKT voorX service artikelen 

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

(X 
delcon 
hólland 
dealer 

LUIDSPREKERSETS 

Luidspreker kombinatie SW 85 

Plank met bas luidspreker 2 hoge tonen 
luidsprekers en frequentie scheidingfilter 
afmetingen 515 x 246 mm 
belastbaarheid 15 Watt 
frequentiebereik 50-20.000 Hz 

impedantie 4.5 Ohm 
Prijs f 99, — ALL-WAVE prijs f 79,- 

Luidspreker kombinatie SWM 90 
gelijk aan SW 85 echter met speciale 
midden toon luidspreker en basfilter 

Prijs f 148,-ALL-WAVE prijst 99,- 

SHURE M 91 MG f 112,- voor 

SHURE M 91 V 15/2 slechts 

SHURE M 44 
SHURE M 44 E 
SHURE M 55 E 
SHURE M 75 G 
SHURE M 75 E 

f 99, — voor 
f 159, — voor 
f 199, — voor 
f 169, — voor 
f 229, - voor 

GOLDRING G 800 SUPER E 
f 300, - voor f 200, 

G 800 E f 209, - voor f 159, 
G 800 H f 99, - voor f 79, 

STANTON 500 A f 184,- voor f 88, 
500 E f 169,-voor f 118, 
681 EE f 280,- voor f 224, 

A.D.C. 25 
met drie diamanten f 610,— voor f 475, 

SHARP 

STA 31 k 
Tuner- 
versterker 

Stereo tuner/versterker 23 + 23 W. RMS 
verm. AM/FM/FM multiplex stereo. 
Freq. bereik 15-40000 Hz. Uitgebreide 
schakel- en aansluitmogelijkheden, 
f 998, - ALL-WAVE prijs f 698, - 

AKAI éD 

^■Luidspreker kombinatie KSW 15 
*^voor luidspreker zie afbeelding 

belastbaarheid 25 Watt 
I frequentiebereik 50-20.000 Hz 

Prijs f 188, - ALL-WAVE prijs f 119, — 

■ WHARFEDALE unit III f 119,- 
[ff 2 stuks. f215,- 

Sv WHARFEDALE unit IV f 190,- 
2 stuks. f 324, - 

f | ; 
Tin % *** ; 

AKAI 
X 150 D 
solid state stereo "Custom 
Deck", met Cross-Field Head 

3 snelheden 
Freq.bereik 30-23.000Hz bij 

19 cm/sec. 
Prijs f 1098,- 
Bij A.W. f798,- 

BOCAMA 2x15 Watt transis- 
torversterker SA 224 T. 
Van f 354, — voor f 228, — 

J n Stereo 

4 hoofdtel. 

* IBt van de 
iJW bekende 

A.W. kwa- 
—... üteit 

Geen f 28,50 maar f 19,90 

REVOX TAPE DECK A77 
in 2 of 4 sporen 
ALL-WAVE prijs f 1299, ■ 

WIliliiiSÈM 

professioneel : volgens DIN 45500 
balansarm 

naalddruk : instelbaar van 0,5 tot 5 gram 

Geen f410,— maar f 298, — 
incl. voet en kap. 
Met ADC220-E f373,- 

Golden Sound cassette tapes super 

ruisvrij. 
C30 f 3,75 C90 f 4,75 Cl 20 f 5,75 

Het advies van onze verwenner: 
SÜDFUNK versterker 2x12Watt muziek- 

vermogen 

SÜDFUNK TUNER FM, 2xKG, MG en 

LG. 

2 Hi-Fi MASTER BOXEN 12 Watt 40- 

20.000 Hz 

DUAL platenspeler 1209 met SHURE 

MD element, voet en kap 

Voor de spec. ongekend lage ALL-WAVE 
prijs f 1070. — 

ALL WAVE DE GROOTSTE EN VOORDELIGSTE HI-FI STEREOBOETIEK VAN NEDERLAND MAAKT 

WAAR WAT ANDEREN ALLEEN BELOVEN 

All-Wave extra, bij aankoop van 10 
stuks van zelfde artikel het elfde gra¬ 
tis. Leverina uitsluitend rembours of bij 
vooruitbetaling giro of bank. Orders on¬ 
der f 100,-, f 3,50 verzend- en admi¬ 
nistratiekosten. 

all-wave 
Delft / Voldersgracht 16-17-18 / tel. 32000 

Delft / Markt 58 / telefoon 23134 

Voor o.a. HiFi app. LENCO. T HO RE NS 
KEF. ARENA. DUAL. PHILIPS AKAI. 
SHAftP, ETC.ETC. Bezoekt U onze 
HiFi afdeling, vlodersgracht 16-17-18 
Delft. Het adres met de meest gesor¬ 
teerde kollektie van Nederland. 

ïl't °^30de SI^R JSTpruzen 
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§ 
_SIEMENS 

Siemens bedradings- 
testautomaat 

De Siemens bedradingstestautomaat is ingericht 
voor het automatisch testen van: 

• kabelbomen 
• wire-wrap bedradingsvelden 
• kastbedradingen 
• enkel- en dubbelzijdig 

geëtste schakelingen en 
• multilayers 

De testparameters, zoals testspanning, aanlegtijd, 
meetstroom en de toelaatbare toleranties voor 
isolatie- en doorlaatweerstanden, zijn binnen ruime 
grenzen variabel. 

De vastgestelde afwijkingen worden op een 
lampentableau gemeld, resp. door een bladschrijver 
geprotocolleerd. 

Een ingebouwde computervan het Siemens type 101 
of de Siemens serie 300 programmeert zelfstandig 
de testprocedure aan de hand van een voorgetest 
specimen. Ook is programmering in machinetaal of 
probleem georiënteerde taal mogelijk, evenals 
programmageneratie aan de hand van de 
bedradingsspecificatie. 

SIEMENS NEDERLAND N.V. 

Postbus 1068 — Den Haag — Telex 31373 — Tel. 624041 

Demonstratie op de 
ELECTRONICA in München van 
5 t/m 10 november a.s. 
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m TUUT*. BRUIN 
DIGITAAL-PROPORTIONELE RADIO- 

BESTURING 
”REMCON” Quantum 3 zender 
3 Digitale funkties (voor 3 servo’s) werkt op 2 batterijen. 
Grote reikwijdte f 238, - 

”REMCON” Quantum 3 ontvanger 
Superheterodyne ontvanger met pre-selectie, geschikt voor 3 
servo’s. Inclusief akkuset f 204, - 

”REMCON” Quantum 6 zender 
6 Digitale funkties (voor 6 servo’s). 
Met ingebouwde deac’s en laadapparaat f 395, - 

”REMCON” Quantum 6 ontvanger 
Dezelfde specificaties als Quantum 3 ontvanger, alleen met 
aansluiting voor 6 servo’s. Inclusief akkuset f 245,- 

”REMCON” miniservo, afmetingen 22x47x38 mm. met 5- 
polige Mitsumimotor. 
Nauwkeurigheid beter dan 1%. f 114, - 

”ROBBE” DP4 
4 Digitale funkties. 
Compleet met 4 servo’s, deac’s voor zender en ontvanger. 
Laadapparaat in zender ingebouwd. 

Met deac’s f1071,- Zonder deac’s f 937,- 
”ROBBE” DP5 5 Digitale funkties. 
Compleet met 4 servo’s, deac’s voor zender en ontvanger. 
Laadapparaat in zender ingebouwd. 

Met deac’s f1198,- Zonder deac’s f1064,- 

”SIMPROP” Digi 2+1 3 Digitale funkties. 
Compleet met 3 servo’s en deac’s f 795, - 
Kruis-stuurknuppel voor proportionele besturing. 
2 Type’s Per stuk f 32,50 
Verder 1001 artikelen voor uw Hobby! Zie onze speciale etalage 

eldorado voor de Brouwersgracht 14. 

radio- en modelbouwamateur 
Prinsegracht 34 Den Haag 
Telefoon 60 49 93 _Giro 283 062 

Levering bij vooruitbetaling of onder Rembours. 
M. Rietsema, Afd. Elect Oudestraat 28, Assen, Nederland. 
Tel. 05920 - 1 08 75. - Giro 155 91 79. 
Verzendkosten ƒ0,60 per bestelling, aangetekend ƒ1,60. 
Voor BELGIë dezelfde verzendkosten. Vooruitbetaling per In¬ 
ternationale Postwissel of onder Rembours. 
NIEUW - NIET GESTEMPELD - NIET GETEST 
8 ’EXPERIM ENTERS ASSORTIMENT’ VAN INTE- 
GRATED CIRCUITS. Ongecontr. Gates. Flip-Flops, 
enz. Met Jndentificatie gegevens: 8 stuks ƒ 12,50 
Van deze Integrated Circuits (Dual-in-Line, TTL Techniek) 
zijn uit voorraad leverbaar de volgende types: 
8 stuks voor ƒ 12,50 (00 = SN7400, enz) NIET GETEST 

00 - Quad 2-lnput NAND GATE ___ 
01 - Quad 2-lnput NAND GATE - OPEN COLLECTOR 
02 - Quad 2-lnput Positive NOR Gate 
04 - HEX INVERTER 
05 - HEX INVERTER with open collector output 
10 - Triple 3-input Positive NAND Gate 
20 - Dual 4-input Positive NAND Gate 
30 - 8-input Positive NAND GATE 
40 - Dual 4-input Positive NAND 'Power’ Gate 
41 - Decoder/Gas-filled display tube driver 
50 - Dua! EXCLUSIVE-OR Gate with expander inputs 
53 - Quad AND OR-INVtHl Uate with expander input 
60 ~ Dual 4-input Expander 
70 - Single-phase J-K Flip-Flop 
72 - Master-Slave J-K Flip-Flop 
73 - Dual Master-Slave J-K Flip-Flop 
74 - Dual type D Flip-Flop 
75 - Quadruple latch 
76 - Dual Master Slave Flip-flop with preset and clear 
80 - Gated Full Adder 
83 - Quad high Speed Full Adder 
86 - Quad 2-lnput EXCLUSIVE-OR Element 
00 - BCD Decade Counter 
92 - Divide by 12 4 Bit binary counter 
93 - Divide by 16 4 Bit binary counter 
95-4 Bit Up-Down Shift Register 
96 - 5 Bit shift register _ 

Boekje over deze ICs (Engels).. > 

SILICIUM 
BRUGGELIJKRICHTERS 

Sper- Piek- 
Type spanning spanning Stroom 

in V in V in A 

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

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

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

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

SEMIKRON 
FABRIEK VAN 

GEUJKRICHTERELEMENTEN N.V. 

Wormerveer Industrieweg 17 postbus 76 

Telefoon 02980-83258 telex 13095 
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U kunt zéér hoge eisen stellen 
aan onze Magnetophon M5C 
studio-taperecorders 

Want deze recorders zijn tweespoor en stereo. Met of zonder 
ontworpen om aan uw hoogste pilootsignaal. (ze zijn gemakkelijk 
eisen te voldoen. om te bouwen). 
Voor toepassing in studio's van 
radio, televisie en schouwburg. De technische gegevens voldoen 
En ook voor nasynchronisatie van uiteraard ook aan de eisen die door 
films bijvoorbeeld ! de NOS worden gesteld. 

Door rechtstreekse aandrijving Inlichtingen worden gaarne 
geen geluidsvervorming. verstrekt door: 
Versterkers uitgevoerd als AEG-Amsterdam 
insteekkaarten met silicium- Afd. Telefunken Componenten 
planaar-transistoren. Tel. 020 - 78 55 11. 

TELEFUNKEN De Magnetophon M5C recorders 
importeur voor Nederland: AEG - amsterdam worden geleverd voor volspoor. 

Elektuur november 1970 
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VRIES' 

De Vries 'Pickup' elektronica door de IJ-tunnel plm. 6 min. 
rijden vanuit het centrum van Amsterdam, en ruime parkeer¬ 
gelegenheid ter plaatse. 

EENMALIGE AANBIEDING 

SCOOP model 320, Europeesch fabrikaat, merk: Chinaglia 
TECHNISCHE GEGEVENS: 
Ingangsweerstand : 10 Megohm bereik x 10 en hoger 

1 Megohm bereik x 1 
Ingangscapaciteit : 15 pF bereik x 10 en hoger 

: 50 pF bereik x 1 

I ngangsgevoe! igheid : 100 mVeff/cm 
Ingangsspanning : max 300 V pp 
Bandbreedte : 5 Hz-3 MHz 
Tijdbasis : 5 Hz-25 kHz in 6 bereiken 
Buizen (Philips) : DG 7-32/01,2x ECF 80, lx EF 80 

: lx 12AT7, lx 6X4 
Netspanning : 110 en 220 V - 50 Hz - 35 W 
Afmetingen : Br. 125 mm - Hoog 185 mm - 

Diep 295 mm 

Gewicht : 3,5 kg 

STUNTPRIJS wegens verfspuit-fouten.~ f 249, — 

Een lichtpunt in het halfgeleiderbos is ongetwijfeld "Kristal- 
dioden und transistoren Taschen Tabelle", In dit boek geeft de 
schrijver Ir. Mende de instel- en aansluitgegevens van 14.000 
halfgeleiders waaronder Japanse, Amerikaanse en vele speciale 

typen. 9e druk. f 18, — 

Sinclair 10 Watt versterker moduul. f 29,50 

Luidsprekers te veel om op te noemen. 
Meer dan honderd verschillende typen in voorraad. Waaronder 
enkele tientallen speciale typen voor drukkamer systemen. Een, 
twee, drie of meer-weg schema's en/of kasttekeningen gratis bij 

aankoop. 
50 en 100 Watt orgel of gitaarluidsprekers met speciale op¬ 

hanging voor bas. 

Motor 220 V - 50 Hz met vertraging tot 2,2 toeren per minuut, 

oersterk - zeer plat gebouwd. f 14,95 

SPUITBUS ET 50 positieve fotolak voor 
2rri2 printplaat. f 29,95 

ONTWIKKELAAR ET 55 voldoende voor 

spuitbus. . f 11,20 

Lötlack SK 10 spuitbus soldeerbare lak voor 

gedr. bedr. . f 7,45 

AMMONIUMPERSULFAAT voor het etsen van 

printplaten (per pot). , f 1,50 

MAILAR folie voor het maken van 'positieven' 
v. fotoprint klein. f 1,50 

groot. f 5,50 

BRADY proff. afplakmateriaal voor het ontwerpen van print- 
circuits 0,79 - 0,39 - 1,27 mm f 3,50 * 1,57 mm f 3,90 * 
2,03 mm f 4,40 * 2,36 mm f 2,36 * 2,54 mm f 5,35 * 3,18 mm 
f 6,20 * 3,96 mm f 6,90 per rol * 
Afplakrondjes f 2,48 per kaart. 
EPOXYGLAS printplaten in diverse afmetingen: 250 x 250 
f 9,75 * 200 x 200 f 6,50 * 100 x 200 f 3,30 * 100 x 175 

f 3,15 * 100 x 100 f 1,65 * 
COMPLETE STARTSET bestaande uit: spuitbus * ontwikke¬ 
laar * lötlack * pot ammoniumpersulfaat * een vel mailar folie* 
rol brady * kaart brady rondjes * 2 platen epoxyglasprint 
100 x 200 * . f 59,50 

JACKSON & BROSS: in voorraad alle vertragingen, schalen en 

vele typen condensatoren. 

De bekende CORTINA CHINAGLIA 58 meetbereiken 20.000 
Ohm/Volt AC en DC klasse 1 met batterijen meetsnoeren en 

handleiding in cassette. f 129,— 

2 x 27 Watt versterker enkele stuks uit voorraad leverbaar com¬ 

pleet . f299,— 

Luidsprekerboxen om zelf uw luidsprekers in te bouwen, com¬ 

pleet met bedrading dempingsmateriaal en luidspreker-doek 
(hxbxd) 30x18x20 f 39,50* 40x24x20 f 57,50* 50x30x20 

f 69,50 
vervaardigd van zwaar materiaal en prachtig afgewerkt met 

fineer. 

Dome Tweeter Philips uit voorraad leverbaar, super kwaliteit 

hoog. 
De speciale bol-membraam straalt over bijna 180°- f 25,75 

HIOKI F 75 A universeelmeter 30.000 Ohm/Volt, 20 meetbe¬ 
reiken, meter beveiligd met zenerdiodes, compl. m. meet¬ 
snoeren en batterijen. f 47,60 

Nikkel Cadmium accu 4,8 V 0 250 mA/uur. 
1 - 19st incl. BTW. f 7,95 
20 - 99 st. excl. BTW f 6,60 * 100 upexcl. BTW f 6,12 * 

Kristallen: stabilix ijkkristallen 

10 kHz EA -G/50 getest bij 20° ±5° f 84,- 
100 kHz El -G/50 getest -20° +70° f 39,20 
100 kHz EA -G/50 getest bij 20° ± 5° f 31,20 

1MHz D6.-G/30 getest -20° +70° f 35,90 
1MHz DA-G/30 getest bij 20° ±5° f 25,20 

10MHz D14-G/30 getest -20° +70° f 28,60 
455 kHz D2 -G/S getest -20° -+70° f 35,90 

Zend-kristallen v.d. modelbesturing. Alle door de PTT goedge¬ 
keurde freq. uit voorraad leverbaar, zend en ontvang-X-tal per 

stel. f 29,50 

HIOKO P 80 universeelmeter 20.000 Ohm/Volt 18 meetbereiken, 
draaischakelaar incl. batterijen, meetsnoeren en handleiding 

f 29,95 

Boekje "Luidsprekerbehuizingen voor zelfbouw" van Philips 
f 3,95 

Dit boekje GRATIS bij aankoop van f 100, - aan luid¬ 

sprekers. 

Opgedampte koo(weerstanden 0,33 Watt, tolerantie 5 %. 

100 stuks per waarde f 6,90 (incl. BTW). 

Prof. Elco's in bekeruitvoering. 

SIC-SAFCO 4000 uF - 60/72 V 

perstuk f 0,10 

SIC-SAFCO 1800 uF - 60&72 V 

1000 uF - 50 V kokeruitv. 

1-19 st incl. 

20-99 st excl.p.st. 

100 up excl.p.st. 

1-19 st incl. 

20-99 st.excl.p.st. 

100 up excl.p.st. 

1-19 st.incl. 

20-99 st.excl.p.st. 

100 up excl.p.st. 

f 10,76 

9,50 

7,90 

6,61 

5.89 

4,92 

1.90 

1,70 

1,58 

Montakit MB-01 buisvoltmeter bouwset nog enkele stuks voor¬ 

radig . f 95, — 

Koelblok K-3 104243 3°C/W 1 - 99 st f 4,95 incl. BTW * 

100 up f 4,05 excl. BTW 

SNEL standaard componenten en halfgeleiders nodig? 
Wij deden belangrijke reserveringen in de lopende produktie van 
bekende industrieën **** tel 020-69321 **** mogelijk kunnen 
wij U uit voorraad of met gunstige levertijd helpen. 

Alle REMCON modelbesturingsartikelen uit voorraad leverbaar. 

Compleet programma soldeerbouten van super miniatuur tot 
soldeerrevolvers. Dit moet U met eigen ogen gezien hebben. 

LENCO Pick-up arm L-75 TA met montage beschrijving 
f 75,90 

MAGNETO .DYNAMISCH element AT 66 Freq.bereik 20- 

20.000 Hz (+ 2 dB)* kanaalscheiding 25 dB (1 kHz)* Afgeg.sp. 
4 mV* compliance 30x 10‘® cm/dyne* naalddruk 0,5-2,5 gram 

f 46, - 

Documentatie mappen stereoversterkers en Classic-Custom 

modelbesturing. f 10,— 

Postorders uitsluitend onder rembours, minimum postorder 

f 25, - **** 
**** Alle prijzen (tenzij anders vermeld) zijn incl. BTW **** 
St.NICOLAAS: i.v.m. de te verwachten drukte bij de PTT en 

bij ons verzoeken wij U de St.Nicolaas post¬ 

orders tijdig op te geven. 

NIEUWE I.C. AANBIEDING 
INTEGRATED CIRCUITS: SN7401 = FJH231 = FLH201 
Quadruple 2 input positive NAND gates 0-70°C. 1-24 st 
incl. BTW f 2,65, 25-99 st excl. BTW f 2,16, 100 up excl. 
BTW f 1,85. 
uA 723 SPANNINGSREGELAAR 2-37 V - 150 mA 
zonder externe transistor. 1-99 st incl. BTW f 9,98 --- 
100 up f 7,75 excl. BTW - 250 up f 7,20 excl. BTW. 

DE VRIES - ELEKTRONICA ONDERDELEN 
GENTIAANPLEIN 21 - TEL. 020 - 6 93 21 - AMSTERDAM (N) 
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AMSTERDAM 
vijzelstraat 

I28paginas 

DEN HAAG 
wagenstraat 

ROTTERDAM 
hoogstraat 

UTRECHT 
lange viestraat 

HAARLEM 
grote houtstraat 

elektronika onderdelen 
tech.en radioapparatuur 
o.a. recorders,versterkers 
platenspelers enz. 
technische boeken 

tabellen met specifieke 
gegevens en afmetingen 
van: halfgeleiders,trafo’s, 
schakelaars, luidsprekers, 
saffieren, meters, signaaL 
lampen,knoppen enz. 

vele schema’s 
waaronder bulderboxen 
en diverse schakelingen 

elektra onderdelen, 
elektr. huishoudelijke 
apparaten, moderne en 
klassieke verlichtingen 

verkrijgbaar als volgt: 

U kunt hem halen in een onzer winkels, 

prijs Fl. 1.25 

Indien u buiten de steden Amsterdam, 
Den Haag, Rotterdam, Utrecht of 
Haarlem woont kunt u Fl. 1. 85 storten 
t. n. v. Klein's Handelmij., Kerkstraat 
90 - 94, Amsterdam. Postgiro 12169. U 
ontvangt dan de katalogus thuis. 

Of u zendt Fl. 1. 85 aan postzegels in 
gesloten enveloppe naar bovenstaand 

VERSCHIJNT EENMAAL PER JAAR» NOVEMBER 1970 NR.37 

AURORA « KONTAKT 

PRIJS 1.25 BIJ TOEZENDING 1.85 



Constructie : Zelfherstellende condensator met gemetalliseerde polyesterfolie 

Capaciteitstolerantie : ±20 . voor C < 1 pF 
±10 voor C > 1 pF 

Proefspanning 1,5x nominale gelijkspanning 

Verliesfactor tg è : < 1% bij 800 Hz en 20°C 

HF-eigenschappen Dempingsarm, HF-contactzeker en zeer inductie-arm 

Type Hw 
Uitvoering Cylindrisch, geïsoleerd, afgegoten met kunsthars, axiale draadeinden 

Temperatuurbereik -40 C t/m +85 C 

Nominale spanningen 
en capaciteiten 100 V-/ 60 V- 0,1 pF t/m 10 pF 

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

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

Isolatieweerstand > 30 GS voor >160 V- en C < 0,15 pF 
en 
Tijdconstante > 1000 s voor 100 V- 

> 4500 s voor >160 V- en C > 0,15 pF 

Type Hb 
Uitvoering Rechthoekig plastic huis, afgegoten met kunsthars, 

gedrukte schakelingen. 
radiale stiften voor 

Temperatuurbereik -40 C t/m +85 C 

Nominale spanningen 
en capaciteiten 63V-/40V- 0,1 pF t/m 10 pF 

100 V—/ 60 V~ 0,033 pF t/m 6,8 pF 
250 V-/100 V~ 0,01 pF t/m 2,2 pF 
400 V-/160 V~ 0,01 pF t/m 1 pF 
630 V-/220 V~ 0,01 pF t/m 0,47 pF 

1000 V-/250 V~ 0,01 pF t/m 0,22 pF 

Isolatieweersiand > 10 GS voor < 100 V- en C < 0,1 pF 
en > 30 GS voor > 250 V- en C < 0,15 pF 
Tijdconstante > 1000 s voor < 100 V- en C > 0,1 pF 

> 4500 s voor > 250 V- en C > 0,15 pF 

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

Temperatuurbereik -55 C t/m +125 C 

Nominale spanningen 
en capaciteiten 63 V-/ 25 V ~ 3,3 pF t/m 10 pF 

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

Isolatieweerstand : > 100 GS 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 

K.S. DJIEnv 
VERTEGENWOORDIGINGEN 8. IMPORT 

ELECTRONISCHE ONDERDELEN 

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


