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De volgende handelaren leveren onderdelen en hebben printfilms:
Groningen:
Radio Okaphone
Oude Ebbingestraat 60
9712 HL GRONINGEN
(050)126819

Friesland:
Radio Soepboer
Weerd 5
8911 HL LEEUWARDEN
(058)124630

Radiovo Electronics
Kerkstraat 41
7442 EB NIJVERDAL
(05486)12728

Muco
Bilderdijkstraat 124
1053 KZ AMSTERDAM
(020)183781

SCS-elektronica
Industrieweg 36
2382 NW ZOETERWOUDE
(071)410302

Fakkert Electronica
Thomas a Kempisstraat 126
8022 AC ZWOLLE
(05200) 32357

Asian electronics
Papaverhoek 32
1032 JZ AMSTERDAM
(020) 327514

Noord-Brabant:

Gelderland:

Radio Rotor
Kinkerstraat 55
1053 DE AMSTERDAM
(020)125759

Radiote Kaat
Jansbuitensingel 2
6811 AA ARNHEM
(085) 432445

Terpstra Elektronica
Grote Breedstraat 12
9101 KJ DOKKUM
(05190) 4000
TV Technische dienst Drachten BV
Noordkade 83
9203 CH DRACHTEN
(05120)13091

Drenthe:
Radio Baas
Groningerstraat 73
9401 JB ASSEN
(05920)12563
Schutstraat 61-63

Hobby Service Shop
C. Bosch BV
Proosdijerveldweg 5
6713 CK EDE
(08380)17211
Veluwse Elektronika Service
Fokko Kortlangstraat 140
3853 KJ ERMELO
(03410)12786
Technica BV
v. Welderenstraat 103
6511 MG NIJMEGEN
(080) 225210

Crescendo Elektronica Emmen BV
Hoof dstraat 5
7811 EA EMMEN
(05910)13580
E.T.B. Boven
Hoof dstraat 90/92
7941 AL MEPPEL
(05220) 51332

Bergsoft Zaltbommel
Bloemkeshof 80
Postbus 98, 5300 AB ZALTBOMMEL
(04180)4749

Utrecht:

Van Veen Electronica
Veenbeslaan 2
7876 GG VALTHERMOND
(05996)1362

Karsen elektronica service BV
Herenweg 35-37
3513 CB UTRECHT
(030) 311336

Overijssel:

Radiocentrum BV
Vinkeburgstraat 6
3512 AB UTRECHT
(030)319636

V.d. Sande
Hengelosestraat 176
7521 AK ENSCHEDE
(053) 350396

Noord-Holland:

Delta Electronics
Noordweg 32
8262 BS KAMPEN

Elektron
Laat 38
1811 EJ ALKMAAR
(072)113180

Technische vertegenwoordigingen

VAN OLDENIEL
Binnensingel 22 - 7411 PM Deventer.
Telefoon: 05700-17004
importeur van:

AUTH - ontstoringsmateriaal
- sperfilters
- hoog- en Iaagdoorlaatfilters
- netfilters
- phono ontstoringsmiddekn
- antennefilters etc.
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R&H
Derkinderenstraat 98
1061 VX AMSTERDAM
(020)137019
Televersum
Simonskerkestraat 11
1069 HP AMSTERDAM
(020)197663
Valkenberg
Kinkerstraat 208
1053 EM AMSTERDAM
(020)184022
Radio Veit
Huizerweg5o
1402 AD BUSSUM
(02159)17315
Radio V. Wijngaarden
Weverstraat 68
1790 AC DEN BURG (TEXEL)
(02220) 2695
Elab Components Supply
Service
Wadenzeestr. 80
1784 VD DEN HELDER
(02230)12000
Fa. Riton Elektronica
Binnenweg 197
2101 JJ HEEMSTEDE
(023) 282573
Radio Gooiland
Langestraat 197
1211 GX HILVERSUM
(035) 43333

Zuid-Holland:
Zoutman Electronics
Hoofdstraat 122
2406 GM ALPHEN AID RUN
(07120)75858
Goris Elektronica
Binnen Watersloot 18a
2611 BK DELFT
(015)130489

Rein de Jong BV
Korte Bosstraat 4
4611 MA BERGEN OP ZOOM
(01640) 36028
H. Dijkhuizen
Pr. Bern hardstraat 25
5281 JH BOXTEL
(04116) 72953
Ben van Dijk
Boschmeersingel 119
5223 HH DEN BOSCH
(073) 216232
De Boer Electronica
Kleine Berg 39-41
5611 JS EINDHOVEN
(040) 448827
(01650) 34892
Rinie van de Brand Elektronica
Geldropseweg 57
5611 SC EINDHOVEN
Elektron
Linkensweg 64
5341 CV OSS
A.V. 48 uur printservice
Molenstraat 8
5421 KG GEMERT
John Geerts Productions
Viermunastraat 34
5421 BW GEMERT

Limburg:
Nysten Elektronica
Burg. Lemmensstraat 125a
6163 JD GELEEN
(04494) 45547
De Jong Electronica
Akerstraat 21
6411 GW HEERLEN
(045) 716829
Rapeco
St. Nicolaasstraat 48a
6211 NP MAASTRICHT
(043)19021
Jansen Elektronica
St. Jozefslaan 1
6006 JC WEERT
(04950) 36782

Fa. Stuut en Bruin
Prinsegracht 34
2512 GA DEN HAAG
(070) 604993

Belgie

Fa. Kok Electronica
Nw. Beestenmarkt 20
2312 CH LEIDEN
(071)149345

Amarex. Transistorstraat 1
3590 - HAMONT
(011) 445156

DIL-Electronica
Jan Ligthartstr. 59-61
3083 AC ROTTERDAM
(010) 854213

Jego Elektronica
Pr. Albrechtlaan 52
B3800 ST. TRUIDEN
(011) 680089
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Bent u technisch? Beschikt u over voldoende vrije tijd? Zit de kriebel van het
hobbyisme u in het blood? Als u op deze
vragen volmondig 'ja' antwoordt, zult u
zich ongetwijfeld gaan scharen onder de
vele tienduizenden die al geruime tijd
hebben uitgokeken naar 'Techniek in vrije
tijd'. Het is een tweejaarlijkse manifestatie
voor de actieve hobbyist, in de Jaarbeurs
in Utrecht, vier dagen lang, van donderdag 5 mei tim zondag 8 mei. Op ongeveer
35.000 m2 overdekte expositieruimte en
niet te vergeten op het buitenterrein wordt
een behoorlijk compleet beeld gegeven
van alle bestaande technische hobby's.
Daar wordt door fabrikanten, importeurs
en verenigingen een constante stroom
van informatie geproduceerd over de
mogelijkheden die deze vorm van vrijetijdsbesteding kan bieden. Alle stands zijn,
voor de deelnemers zowel als het publiek
ruim opgezet en overzichtelijk gegroepeerd in de Bernhard- en Marijkehal van
de Jaarbeurs.
Als er één beurs is die golven van
enthousiasme losslaat, clan is het we] dit
mekka voor modelbouwers, computerhobbyisten, 'treinologon' en andere fanaten.
Zij zullen zich in drommen verdringen voor
de 150 stands die alles bieden wat te
maken heeft met de actieve en zinvolle
besteding van hun vrije uurtjes.
Het woord 'actief' staat in onze dagen
hoog in het vaandel geschreven. 'Techniek in vrije tijd' is ni. niet zo maar een
beurs waar diverse firma's een statische
weergave van hun produktielijnen tentoonstellen en aanprijzen. Hier kan de
serieuze hobbyist zelf laten zien wat hij
kan. Dit verklaart in feite het grote aantal
deelnemende verenigingen en overkoepelende organisaties. In de ene stand
wordt driftmg contact gezocht met zendhobbyisten over de hele wereld, ergens
anders vindt tegelijkertijd een demonstratie plaats van het radiografisch besturen
van helikopters.
In grote lijnen omvat het expositiepro-

gramma: modelbouw, elektronica, meteorologie, sterrenkunde, film en fob, gereedschappen en 'vakliteratuur' voor deze
hobby's. Modelbouw in hout van o.m.
schepen, vliegtuigen, boerenwagens.
Compleet nagebootste veidslagen in
kunststof, perfect tot in de kleinste details.
Ook de modelbouwers die in metaal
werken laten voorbeelden van hun vaardigheden zien. Zij kunnen er stoeien met
stoommachines en bedrijfsklare locomotieven op diverse schalen.
Niet alleen de modelbouw, maar ook de
bouw op ware grootte verdient in deze
sectoren ruimschoots onze aandacht, met
enthousiasme gepresenteerd door o.m.
musea en verscheidene verenigingen.
Het 'buitengebeuren' speelt op 'Techniek
in vrije bjd' traditioneel een grote rol.
Driemaal per dag zullen op het buitenterrein raketten worden gelanceerd door de
Nederlandse Vereniging voor Raketonderzoek - NERO. Niet alleen de intussen
legendarisch geworden stoomtrein komt
weer naar Utrecht - een activiteit van de
Stoomstichting Nederland in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen 00k zullen er oude steepboten naar het
beurscomplex in Utrecht opstomen. Met
deze schepen kan worden (mee)gevaron
in het aan de Bern hardhal grenzende
water.
In veel van de tentoongestelde hobby's zit
eon aardige portie elektronica verwerkt.
Tegenwoordig worden hele reisplannen
van treinen vastgelegd in eon computerprogramma, zoals dat ook in werkelijkheid
gebeurt.
Er is veel te zien on vooral to belovon.
Alleen orovor lezen geeft bij lange na niet
do voldoening van eon bozook. AangoZion u zeer zeker uw tijd hard nodig zult
hebben als u enigszins aan uw trekken
wilt komen, geven wij op een aantal
pagina's eon bekn opt overzicht van de
activiteiten van enkole deelnomers. Misschien kunt u aan do hand hiervan vooraf
al een ruwe keus maken, zodat u niet te
veel tijd verspilt aan zoeken.
Jan Schouten

Van de redactie

Beurzen
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geen oversturing kan plaatsRVdef dbor
een te groot signaal. Daarna zorgt een
equentiedemodulator (FM-demodulator)
oor het ontrafeien van het frequentiegeoduleerde signaal, zodat uit de demodutor alleen het audiosignaa! komt. Dit
ordt tot slot versterkt, om een behoorlijke
I
amplitude te krijgen, voor het sturen van
een hoofdtelefoon.
De afgestemde kring met fotodiode uit
fig. 1 bestaat uit een weerstand, condensator en spoel, zoals fig. 2 aangeeft.
Daarbij is Ri eigenlijk niet één enkele
weerstand, maar een samenstelling van
verschillende weerstanden. In fig. 2 zorgen Cl en Li voor de juiste afstemming
op de draaggolffrequentie van het zendsignaal. De hoogfrequentversterking bestaat uit 2 trappen, die zijn gecombineerd
tot één geheel. Fig. 3 geeft daarvan een
gedeelte. Ti zorgt hier voor relatief
hoogohmige aanpassing, voor koppeling
met de afgestemde kring, terwijl T2 zorgt
voor een g rote spanningsversterking.
Compleet ontvangerschema

De audio infrarood (IR) ontvanger maakt
voor het ontvangen van het, door de
zender uitgestraalde infraroodlicht gebruik
van een IR-gevoelige diode. Daarvoor zijn
verschillende typen in de handel, waarvan
voor ons doel eigenlijk maar één type
optimaal bruikbaar is.
Fig. 1 geeft het blokschema van de audi4
IR-ontvanger. De fotodiode ontvangt het
IR-licht. Om specifiek de uitgezonden
draaggolf met zijbanden te ontvangen, i
een afgestemde kring noodzakehijk.
Het ontvangen IR-licht is qua sterkte
slechts zeer gering, zodat een dubbele
hoogfrequentversterker nodig is. Deze
4

zorgt voor het versterken van het ontvangen signaal, waarvan de frequenties hggen tussen ca 50 kHz en 160 kHz. Een
begrenzerschakeling zorgt ervoor dat er

ofgestemde
bring
fo
diode

H
er sterker
V

H
versterker

Fig. 4 geeft het hele ontvangerschema,
waarbij Dl de IR-ontvangerdiode is. Deze
moet het door de zender uitgestraalde
IR-licht optisch zien. De diode is in

begrenzer

FM
demodutator

H

L
versterker

Fig. 1. De IR-ontvanger lijkt erg vee/ op een normale FM-ontvanger. Alleen besfaaf de
antenne flu uit een diode.

Hob-bit 5 '83

sperrichting aangesloten, terwiji Li/Cl de
afgestemde ingangskring vormen. Li is
daarbij een tokospoel van ca 18 mH. Li
kan op het gehoor, d.m.v. audio-ontvangst, worden afgeregeld. In principe
mag voor Li ook wel een andere regelbare spoel worden genomen, mits de afge-

stemde kring, Li /C1 dus, op de draaggolffrequentie van het zendsignaal kan worden afgeregeld.
Ri uit fig. 2 wordt in fig. 4 o.a. gevormd
door de weerstand van de spoel. Deze is
noodzakelijk om in de eerste plaats een
sperstroom door Dl te krijgen en in de

tweede plaats om de opslingerfactor van
Li/Cl te beperken, omdat anders de
bandbreedte te klein wordt. De zendet
heeft N. een zwaai van meer dan 50 kHz
totaal.
In fig. 4 vormen T1 /T2 een HF-versterker.
Via C4 gaat het versterkte ontvangstsig-

+Ub

Fig. 2. Om selectiviteit te kr;jgen, is een
ingangskring (L 1/Cl) rioodzakelijk.
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Fig. 4. A/s een grote dynamiek op prijs wordt gesteld, kurinen
L2 en C7 worden weggelaten.

1

HB 148

Fig. 3. Het te ontvangen signaal is erg klein en
wordt eerst versterkt, alvorens detectie moge/ijk
is.

Fig. 5. De layout voor de print, schaal 1: 1, gezien vanaf de so/deerz,jde.

Fig. 6. De componentenopstel/ing is compact
gehouden om een kleine ontvanger te kunnen
kr;jgen. Schakelaar Si is noodzake/iIk om
i- onnodige ont/ading van de batter;] te voorkomen. Overigens gaat een k/eine 9 volt batter;]
erg lang mee.
f of
BP

ft e r ij

hoofdtelefoon
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0-CONNECTORS
9-polig
9-polig
15-poli9
15-polig
25-polig
25-polig
Kap voor
Kap voor
Kap voor

ELJROKAART 10x16 cm.
fotogevoelig
3.95
10 stuks 35.-ontwikkelaar
0.90
10 stuks 7.50

AX11, ME=
Recorderbanden
LX 35/90
DX 35/90
Cassettes
10
0- 60
10
0- 90
10
AO- 60
10
AD- 90
AD-X60
10
AD-X90
10
10
SA- 60
10
SA- 90
10
SA-X60
SA-X90
10

at.
at.
at.
at.
St.
at.
at.
at.
at.
St.

male
female
male
female
male
female
9-polig
15-polig
25-polig

6.
4.-4.75
6.65
9.45
9.-7.
7.
.

______
AMPHENOL BLUE RIBBON
23.95
35.25
34.50
54.50
54.50
74.50
64.50
84.50
74.50
93.50
B2. -100.--

100 St.

20.--

IlL 702 DISPLAY C.C.
10 St.

3.-25.--

3mm LED rood

HANDYKIT
UNIBERSEELMETER
I MK 05 20K /U.DC
12 meetbereiken incl.
capaciteitsmeting
45.--

I
I

RADIO-AKTIEVE STRPiLING METER.
bouupakket
GEIGER-MULLER TELLER 276. 50

24-polig
male
24-polig female
36-polig
male
36-polig female

26.-32. -28.50
36.--

0.1 inch universeelconnector
(o.a. Commodore, Genie)

34-polig
40-polig
ZX-81 2x23-polig
VIC-20 2x6 p01.
202pol.
Centronix 2x25p.

27.-31.50
29.-10.-12.50
33.50

lx
lx
lx
2x
2x
2x

IRS-SD

36-polig
male recht
36-polig
male haaks
36-polig female recht
36-polig
male recht
36-polig
male haaks
36-polig female recht

PRINTCDNNECTDR 2x22 polig
I o.a.
: VIC-20, COMMODORE

MAANDAGMORCE$ EN WOENSOAGMIDDAG GESIOTEN
OSTORDERS: REMBOUR,$+8.50 OF NA YDORUITBETALING +5._1

SINCLAIR ELECTRONICS LTD

FREQUEN11ECOUNTERS,
ZEER SCHERP GEPRIJSD.
TF200
•
•
•
•

10 Hz 200 MHz.
Gevoeligheid 10 mV rms typ.
2 ranges, 5 gate tijden.
Prijs: Hfl. 871,-- mcI. BTW.

PFM200A

TF400
•
•
•
•

10 Hz - 40 MHz.
Gevoeligheid 40 mV rms.
2 gate tijden.
Prijs: Hf I. 697,-- incl. BTW.

. Handheld frequentiemeter.
• 20 Hz - 200 MHz.
• Gevoeligheid 10 mV rms.
e 2 ranges, 4 gate tijden.
• Prijs: HfI. 375,-- incl. BTW.

BON zonder postzegel opsturen naar
Levering onder rembours (-I- HfI. 8,50 rembourskosten) of bij vooruitbetaling (kontant KLAASING ELECTRONICS B.V.
Antwoordnummer 10518,
of ondertekende betaalkaart(.
4900 WB Oosterhout.

BOIl -----

Stuur mij - - - - - - - - - - - - ex. model............
1k sluit betaling in / wens levering onder rembours.
Naam' ................................
Adres' ................................
Postcode / Woonplaats' ......................
Tel .: - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - e000r ha l en wat niet van toepassing is,
P6OEESSIONELE EECTCONF5CHE COMPONENTEN MEETAPPARATUXA EN VOE0NGEN

HLAASING ELECTROI1IC5 RU.
BENE LUXWEG 27 4904 S OOSTERHOUT HOLLAND TEL 01620 61400 TELEX 54596

6.-8.50
11.50
13.-16.-26.50

-10 stuks

thandw

11

7.50
60.-_j

I
I
1
I DE KRACHTIGE
PRIVE COMPUTER. I
I THE COMMODORE 64 1
I
COMPUTER II
I VRAAG SOFTWARE LIJSTAAN.
I
I
I
COMPUTER

RUEB:.
fred. hendriklaan 141, den
tel. 070 /559919

I

I1LSTI1iFkiidS

Componentenlijst bij fig. 4 en 6

weerstanden:
Ri = lOOkO.
R2 = 270 kO.
R3 = 6,8 k
R4 = 1 k Q.
R5 = 3,3k 0.
R6 = 12k Q.
R7, R8 = 47k Q.
R9 = 27k 0.
R10= 150k0.
Ru
4,7 0.
P1 = 10 k 0, log, potmeter, klein model.

a

Afb. 7. De /ipaansluiting van de behuizing van L 1 wort aan de printsoldeerz,jde naar binnen
gebogen en aan de betreffende printbaan vastgeso/deerd.

naal naar IC1. Dit IC bevat zowel een
begrenzer als HF-versterkers. Daarnaast
bevat 101 de FM-demodulator. Op punt 8
komt het gedetecteerde audiosignaal uit
101 en gaat, via C9, naar de ingang van
102. Daarbij zorgt 102 voor verdere
LF-versterking van het audiosignaal. Op
punt 6 van 102 staat voldoende audiosignaal om vrijwel elke soort hoofdtelefoon te
sturen.
Met P1 is het hoof dtelefoonvolume regelbaar, terwijl 013 zorgt voor ruisfiltering.
Een grotere waarde voor deze capaciteit
geeft minder ruis, maar heeft ook minder
hoge tonen tot gevolg. Bij 101 zit 00k een
afgestemde kring, die bestaat uit L2 en
07. Deze kring kan eveneens op bet
gehoor worden afgeregeld. L2/C7 zorgen
voor een hoge selectiviteit, wat echter ten
koste gaat van dynamiek van het audiosignaal. Als een grote dynamiek op prijs
wordt gesteld, kunnen L2 en 07 gewoon
worden weggelaten!
Print
De layout voor de schakeling volgens
fig. 4 geeft fig. 5. De koperbanen zijn met

opzet niet onder hoeken van 45° gelegd,
om miniaturisatie mogelijk te maken en
instabiliteit van de ontvanger te voorkomen. De componentenopstelling staat in
fig. 6, waarbij we, ter verduidelijking, het
externe aansluitschema hebben opgenomen. U zult daar zien dat zowel de
voedingsnul (mm) als een hoofdtelefoonaansluiting aan punt 3 komt. In serie
met uitgangspunt 5 kan potmeter P1 uit
fig. 4 worden opgenomen. Deze potmeter
zit niet op het printje.
Afb. 7 ten slotte geeft een foto van de
complete print. Daarbij is, om e.e.a. zo
duidelijk mogelijk te maken, de fotodiode
aan de ingang gekoppeld. Als de schakeling in een kastje wordt gebouwd zal deze
diode uiteraard aan de buitenzijde moeten
komen, omdat de voorzijde van de diode
het zendsignaal moet 'zien'.
Om de spoelen stevig op de print te
kunnen zetten, zijn extragaten aangebracht waardoor de lipjes van de spoelomhulling vallen. Deze kunnen dan aan de
printonderzijde worden omgebogen. Bij Li
dienen deze lipjes aan de betreffende
printbaan te worden gesoldeerd, i.v.m.
HF-afscherming.

condensatoren:
Ci = 150pF.
C2= iOpF.
C3, 014 = 47 jzF/i 0.. 16 V, printuitvoering.
C4 = 2,7 nF.
C5 = 4,7 nF.
1 F/10... 16 V, axiaal.
06, C9, C1
C7 = 3,9 nF.
08= 10 nF.
010,011 =220pF.
C13 = 470 pF.
015 = 220 pF/i0 V, axiaal.
016 = 1 F/1 0... 16 V, printuitvoering.

halfgeleiders:
Di = BPW34, fotodiode, Siemens (lipje is
kathode).
101 = S041 P, Siemens.
102 = NE5534 (Signetics)
Ti = BF199.
T2 = BC547B.

spoelen:
Li = CLN2A1009GO(toko,ca18mH).
L2 = YMCS15002A (toko, m.f.-trafo).

overige componenten:
1 printje HB 148.
5 printpennen, 1 mm rond.
1 IC-voetje, 8-pens dual in line.
1 IC-voetje, 14-pens dual in line.

RADIO ROTOR - ASTERDA
COMPUTERAFDELING
EPSON HX20
portable computer
ACORN-ATOM: voor hobbyen bedrijf
VIC-20: Commodore computer
IT.T..2020: 48K in kleur: voorwetenschapen bedrijf!
(zeergunstig in prijs!)
B.B.C.-MICRO: Version Aen B in kleur: de veelgeprezen
computer uit Engeland.
(Binnenkortuitbreiding met Z-80, 64Ken dubbele disc-drive 800K!)

PRINTERS: o. a. EPSON-Seikosha GP 2050X.
MONITORS: o.a. NEC en Zenith.
DISC-DRIVES: voorAcorn Atorn-B.B.C.-I .T.T.
2020-VIC 20.
SOFTWARE: voor B.B.C.-Acorn-VIC 20-I.T.T.
2020 en I.T.T. 3030.

OOKPOSTBESTELLINGEN MOGELIJK
belofschrijfvoormeerinformatie!!

KIN KERSTRAAT 55 AMSTERDAM - telefoon: 020-125759
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UNIVERSEEL LICHTEFFEKTAPPARAAT

SAT-4 KW

ficht,orgel, 100p11Cht
en fichtsturing in

OMSCHRIJVING DER FUNKTIES.
Toots 1 Frekwentie-selektiof. omschakeling
lichtorgol/looplicht.
Toots 2: Lichtslang. Werkt als VU-meter,
'aangroeiende Iichtslang
Toots 3: Binair-sturing. Voor iichtstuurapparaat met aanstuurmaat oaar BCD-kode
Toots 4: Looplicht. Voorprogrammerlog
voor funktue looplicht.
5 SCHAXELASIRS VOOR HET LOOPLICHTPROGRAMMA
1-3: Verschillende looplichtprogramma's
zoals aantal der doorlopende lampen, resp
pauzeverhouding.
4: Looplicht. Lamp voor lamp gaat eon an
weer terug uit.
5 Looplicht-schakeling voor/achteruit.

Moderne snelle MOS-technielt. De 4
vermogenstriacs worden door optokopplers gestuurd Geheel ga(vanisch
gescheiden door de eindtrap.
De SAT-4KW is echter zo gevoelig,
dat dit kan gebeuren door eon meng- 2 TOETSEN VOOR MAAT-KEUZE
paneel, tapedeck enz. met een DIN- 1 Aansturing hoog/taag.
2 Maatgever interne of salerno mikrotoon
kabel, of direkt door eon gevoelige of DIN-ingang.
ingebouwde mikrofoon. lngebouwd
selektief frekweritiefilter bass 20... 3 POTENTIOMETERS:
250 Hz. midden toonbereik 18 dB fil- 1 Snelheid
ter Ca. 3 kHz,, hoogtoonbereik 7 .20 2: lngangsgevoelugheid coo, mikrotoon an
DIN-ingang.
kHz.
Viervoudige LED-monitor-indikatie.
aansluitklaar
Verschillende funkties kunnen worden
gemengd. Vermogen per kanaal 1 kWatt,
(verz. kosten f 8,totaal 4 kWatt
bij rembours 113,25)
Gebouwd in zwart metalen 19' kast van
485x90x222 mm.
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LUIDSPREKER.

VISATON
Een robuuste en gunstig geprijsde
speaker voor live pop-, soul-, en
beatmuziek. Het grote frekwentiebereik en het hoge rendement maken
deze speaker urtiverseel inzetbaar.
Uitgevoerd met hoogtoonkegeL eon
blauwe show-membraan en grijze
dome
piekvermogen
Muziekvermogen
Sinusvermogen.
Impedantie
Frekwentiebereik
Geluidsdruk
Reson frekwentie.
Afmetingen.
Gewichti

240 Watt
120 Watt
60 Watt.
8 Ohm
10-12.000 Hz
106 dB
18 Hz
160x160 mm
1,6 kg

Verzendkosten f 9,-

/35

Muziekvermogen
Sinusvermogen
Impedantie:
Frequentiebereik.
Geluidsdruk:
Resort. frequentie
Afmetingen:
Gewicht:

120 Watt
60 Watt.
8 Ohm.
10-12.000 Hz.
106 dB
18 Hz.
160*160mm.
1.6 kg.

79,50

(Superbandchen)
Type RHT-13 AW
De dome of konus van konventionele tweeters is vervangen door eon
Kurtststof bandie waarop ragfvne ge)eiders werdert geetst. Eigenschappert van de ribbontweeter
- extreem lage bewegende massa
- uitstekende impulsverwerking,
- grote spreiding,
- zeer hoge belastbaarheid,
- hoogw. Strontium ferrietmagneet.
- ultralineair frekwentieverloop.
- hoog rendement,
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dus universeel toepasbaar, bijv. 00k
als super-hoogtoner.

Do

protessioneel
bedriifszeker on storingsvrij
radar-alarm dat beschikt over
alle elementen voor
optimale en botrouwbare

RADALERT
beveiIjflgssYstEIE*m

oil

De inmiddels beroemde woofer/
squaker van Sonics' met styropor
dome, waardoor praktisch geen
konus-vervorming kan optreden en
de resonantiefrekwentie zeer laag
ligt. Superzachte ophanging, grote
ults(ag

RIBBON TWEETER

De Port a Quart we
accu, 220 Volt wisse
trequentie van 50 Hz
gen van 250 Watt. I
worden als acculadt
danig, dat u at van
ten zoals. HiFu-appai
kleine koolkast, booi
raat, videoapparatuui
Do handzamo matzw
in metaal an kunstsl
doos als uutgang or
draagbeugel. Hij is It
Komplete bouwdOos
an kast inki yea. ho

Net systeem is uitgerust met 4 radar sensors, zodat 4 verschillende ruimten bevelligd kunner, worden Elko sensor bostrilkt
eon gebied van ca. 10 ml, 0. Bewegingen
binnon
gobiod veroorzaken eon doppler
frekwentioverscttuuving, die olektronisch
wordt omgezet ineon alarmsignaal
Do RADALERT is ongevoolig voor iuchtlurbuleoties, vocht, geluid enz. Kortatondige
bewegingen worden door de op net front
aanwezige paneelmetor wel gerogistroord,
doch leiden met tot alarm (Ituisdior). Sabotage van sensor of sober (8 mtr ( tussen
sensor an centrals leidt tot alarm.
Do alarmduur is instolbaar v. 10 tot 60 Sek
Keuzeschakelaar voor interne alarmgever:
doordringoride buzzer of 'chirp'r Do alarmsignalen zijrt uitschakelbaar 220 Volt uitgang voor externe alarmgevers (zwaailicht,
sirene enz
Do gevoeligheld van elke sensor kan worden ingesteld Vie, groene LED's geven

SONICS BAS/
MIDDENTONER
Type SLE 60/120

Verz,kosten /9,-

PORTà QUART 12V.omvormer

/deaal

UA

Vie, rode indikators gevon son welke sensor bewoging registreert. Panoelmeter voor
hot registreren van alarm Paneelmeter
voor net registreren van de bewegingsintensiteit Vertragingstijd no inbedrijlsstelling: 60 sekonden. Keuzeschakelaar coo,
dirokt alarm' of alarm met 30 sokOnden
vortraging. 12 V. ingang coo, accu als
noodstroomvoorziening bit net-uitval accu
wordt opgeladen).
Hot systeem is uit Is breiden door sensoren
parallel San do bestaande Is schakelen. Do
installatie van net systeem is eenvoudig
Do centrale is ondergebracht in eon notenhouton kast met geeloxeerd aluminium
trontpIaat. Atmetingen 285x85x135 mm.
Afmetingen sensors 115x60x30 mm Met
uitschuitbare antenne
Do bedr,jfsklare RADALERT kompiost met
4 sensors an snoer host inkl 61W an verz
roster,

795,-

ribbon-tweeter is inmiddels legendarisch. VISATON heeft er eon meesterwerkje van gemaakt. Hi) is zo
good, dat Wij u garanderen, dat vervanging van uw dome of konustweeter door ribbons uw boxen Sanzienlijk zal verbeteren. En daze ribbontweeter heeft nog eon professlonoel uitertijk ook!

BESTELBON
555
ANT WOORD NR.

Sinus/Muz. verm.:
Impadantie:
Frekw. bereik:
Afmetingen:
Gatdiameter:
Inbouwdiopte:

130/200 Watt
v.a 5000 Hz
8 Ohm
2700 ... 42.000 Hz
115x115 mm
103 mm.
27 mm.

67950
HOBBYKIT CENTRE Leeuwarden.
Vegoltnstraat 19 - Postbus 555
8901 BJ Leeuwarden (Holland).
Tel. 058-121868 Giro nr. 3320470
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POSTCODE
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ik wens or,der rembours
te ontvangen

ik sluit betaalkaart. betaal-of eurocheque bi)

Vergrijzing voorbij
De grammofoonplaat lijdt namelijk aan
'vergrijzing'. De groeven slijten door het
afspelen en vooral een beschadigde of
versieten naald betekent een versneld
einde van het muziekgenot.
Die vergrijzing van de grammofoonplaat is
definitief voorbij met de compact disc. De
optische pickup van de CD-speler volgt
het microscopisch fijne spoortje in de CD
op een veilig afstandje en daarmee is een
belangrijk probleem naar de verleden tijd
verbannen. De muziekinformatie blijft zonder beperkingen met een 'tintelende frisheid' beschikbaar, om deze STER-spotkreet maar eens te misbruiken. De gevoeligheid voor stof, vuil, vingerafdrukken en
dergelijke is nauwelijks meer van belang
en het onderhoud van de CD stelt eigenhijk
niets voor. Even afvegen met een schoon
doekje is meer dan genoeg.

CD: unl*ek systeem
Sinds 1 maart is hij eindelijk te koop. Na enkele jaren van geruchten werd
duidelijk dat de compact disc de strijd zou gaan aanbinden met de
grammofoonplaat en de compactcassette.
Die introductie ging gepaard met een grote hoeveelheid publiciteit. De
voor- en tegenstanders van 'aiweer een nieuwe geluidsdrager' gingen
met elkaar in de clinch en zullen voorlopig nog wel even verder
bakkeleien. Maar wat is eigenlijk die wonderlijke compact disc?
Door velen bewonderd, door sommigen bij
voorbaat verguisd, is het een uniek
systeem om er geluid op op te slaan en via
een speciale speler weer af te spelen.
Uniek vooral, omdat de specificaties, het
pakket van eisen en eigenschappen vooruitliep op de uitwerking en de produktie.
Dat is een totaal andere situatie clan bij de
grammofoonplaat en de magneetband.
Daarom willen we in enkete artikelen wat
nader ingaan op de achtergronden en
Hob-bit 5 / '83

technische eigenschappen van de compact disc en de compact-discspeler.
Een van de eerste dingen die opvalt is dat
de CD, zoals we de compact disc gemakshalve zullen noemen, niet mechanisch
(door een naald of magneetkop) wordt
afgetast. De aftasting van de op de CD
opgeslagen signalen gebeurt door een
lichtstraaltje en daardoor is een van de
belangrijkste problemen van de 'ouwe
trouwe' grammofoonplaat volledig opgelost.

Voor iedereen?
Is die CD nu bedoeld om op grote schaal
de gewone grammofoonplaat van de
markt te verdringen? Op dit moment is dat
zeker nog niet het geval. Maar op den
duur zien de fabrikanten de grammofoonplaat loch wel verdwijnen. Dat zit zo. De
CD is een erg nieuw produkt, dat nog
maar kort geleden uit de laboratoria is
losgelaten.
Er is dus nog weinig praktijkervaring mee
opgedaan en de fabrieken zijn nog aan
het inspelen op dit nieuwe produkt. Dat
stelt hoge eisen aan de produktietechnieken en daarom zijn de CD en de
CD-speler naar verhouding dure produkten. Zo'n 40 gulden voor een plaat en zo'n
f 2000 of meer voor een speler is niet
niks. Maarje krijgt erwel een geweldig
brok kwaliteitsweergave voor. Daar kan
niemand meer omheen.
Maar... voor dergelijke prijzen bereikje
nog geen groot publiek en daarom blijft dit
medium de eerste tijd zeker voorbehouden aan de meer welgestelde fijnproevers. Voor degenen die het financieel wat
rustiger aan (moeten) doen, heeft de
'gewone' grammofoonplaat nog lang niet
afgedaan. In de komende nummers van
Hob-bit zullen we wat meer ingaan op de
technische aspecten.
K.A. Barents

Stralingsmeting met de
G
Hoewel de gemiddelde leeftijd de laatste honderd jaar, dank zij betere
medische verzorging en technische vooruitgang, op zijn minst tweemaal
zo hoog ligt, leeft een aanzienlijk deel van de mensheid in voortdurende
angsten. Iron isch genoeg worden deze dan ook nog om de een of andere
duistere reden aangepraat.
Een deel van dat angstsyndroom betreft de ons omringende straling. Om
die aan te kunnen tonen, heeft Philips een stralingsmeter-in-bouwdoosvorm in de handel gebracht. Op dat punt hoeven we dus niets meer
voetstoots aan te nemen: we meten gewoon zelf.

Te meten stralingen
Straling is een veelomvattend begrip: als
leek denken we dan in eerste instantie
aan de röntgen- of x-stralen, die zowel in
de medische wereld als in de techniek een
belangrijke en zeer zeker nuttige rol
spelen. Daarnaast zijn er dan de 'beruchte' alfa (ct)-, beta (p)- en gamma (y)stralen. In dit korte bestek zou het zeker
niet op zijn plaats zijn in te gaan op de meestal schadelijke - invloed die deze
stralen kunnen uitoefenen op levende
materie. Het spreekt vanzelf dat de ernst
van het gevaar in belangrijke mate afhankelijk is van de stralingsintensiteit en de
tijd dat men aan een bepaalde strafing
wordt blootgesteld.
Tegen het einde van de 19e eeuw maakte
de Engelsman Rutherford een begin met
een diepgaande studie naar het wezen
van de materie en de aard der stralingsvormen. Zijn Duitse collega Hans Geiger,
die na zijn promotie in 1906 een paar jaar
bij Rutherford had gewerkt, presenteerde
in 1928 de naar hem genoemde teller, die
hij in samenwerking met de afstuderende
Muller had ontwikkeld. En ofschoon er
momenteel nOg effectievere stralingsmeetapparatuur bestaat, is de GeigerMUllerteller nog steeds in hoge mate
actueel.
De Geiger-MUller-telbuis
In feite is dit een metalen buisje, dat aan
de ene kant een geisoleerde doorvoer
voor de elektrode bezit en aan de andere
zijde is afgesloten met een mica plaatje
(afb. 1). Die elektrode heeft de vorm van
een door het gehele buisje lopende pin
(helaas kwamen wij pas tot deze verrassende ontdekking nadat we met de pink
door het mica venster hadden gestoten,
met als gevolg een financieel offer van
f 140—vooreen nieuwtelbuisje.)
Het buisje is gevuld met een gas onder
zeer lage druk, Ca. 0,5 bar. U bent
absoluut niet gebonden aan een bepaald
soort gas; er zijn nI. verschillende gassen
mogelijk, o.a. neon, argon of mengsels.
Wanneer er nu een 'stralingsdeeltje' in
aanraking komt met dit gas, zal er een
ionisatie optreden, met als resultaat een
doorslag tussen de beide elektroden in het
buisje, de wand die aan de min ligt en de
pin, die via een hoge weerstand van ca.
20 MOhm aan 500 V ligt. Die doorslag is
het gevolg van een lawine-effect in het
buisje (het zgn. Townsend-effect), maar
aan een continue doorslag hebben we

10
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feite aanleiding om de G-M-teller weer
eens uit de doos te halen en een beetje de
nationale eer te verdedigen.

I
2,2k

700.1
L
2

J

Is

3V

18504

TS2
10M

L2

1

6

1'

2550p
c500V.
1k

Fig. 1. Het goed werkende schema van de Geiger-MU/lerteller.

niets. Dat zou inhouden dat we na elke
doorsiag de spanning zouden moeten
uitschakelen. Dat is echter niet nodig
wanneer we aan het dunne gasmengsel
een weinig van een halogeengas toevoegen, bijvoorbeeld jood, broom o.i.d. Het
buisje wordt daardoor zgn. self quenching' (= zelfdovend).
Nu weten we in feite niets af van hetgeen
zich in het inwendige van het buisje
afspeelt, maar we kunnen wel de impuls
die de doorslag veroorzaakt naar een
eenvoudig versterkertje doorgeven en dan
via een oortelefoontje of luidsprekertje
hoorbaar maken. Het aantal tikken per
seconde is dan een aanduiding van de
sterkte der straling.
Stralingsbronnen
Om te beginnen komen er allerlei stralingsvormen uit het heelal tot ons, de zgn.
kosmische straling, die inderdaad door
één tikje om de zoveel tijd via onze meter

waarneembaar is. Dan zijn er de lichtgevende wijzers op horloges en wekkers.
Proeven met bijna verbleekte wijzers van
wekkers uit vroeger dagen hebben uitgewezen dat die vandaag de dag nog méér
straling afgeven dan hun moderne 'collega's' die nog steeds als ware lichtbakens
de slaapvertrekken opsieren. Men heeft
hier dus aanzienlijke verbeteringen in de
fabricagetechniek kunnen verwerken.
Verder hebben wij geen straling kunnen
ontdekken, Oak niet die welke afkomstig
zou kunnen zijn van die welbekende
slaapkamerlichtjes, die met hun groenachtig schijnsel licht en rust heten te
verspreiden. De werking berust op het
verschijnsel dat omstreeks 1935 door de
heer Destriaux is ontdekt en zo passend
naar hem is vernoemd. Ondanks ontkenningen van diverse handelaren dat hun
materiaal geheel stralingvrij was, in tegenstelling tot die Destriaux-platen, was in

Afb. 1. A/s u de moeite neemt de Geiger-Mu//ertel/er te ontk/eden', krijgt u een goede indruk van de
plaats van de 'aartssnuffe/aar'.

De bouwdoos
Over het schema kunnen we slechts
vertellen dat het werkelijk goed werkt,
(fig. 1), e.e.a. in de hand gewerkt door een
goede handleiding. Er zijn echter wel een
paar opmerkingen die ons van het hart
moeten: op het handzaam uitgevoerde
meetapparaatje staat aangegeven in welke richting we het telbuisje moeten draaien om beta- of gammastralen op te
vangen (zie 00k afb. 1). Die gammastralen dringen weliswaar zonder moeite door
het plastic doosje heen, maar u doet er
goed aan om een opening in het plastic te
maken, zodat het mica venstertje van het
telbuisje ongehinderd de wereld in kan
kijken.
Overigens zouden we zelf geen schuifschakelaar maar een draaiknopje hebben
toegepast om het 9 V batterijtje enigszins
te sparen. Het kan voorkomen dat de
oscillator, die via een verdrievoudigingsschakeling de benodigde 500 V opwekt,
niet meteen aanloopt. Het beste is dan het
apparaatje enige malen in- en uit te
schakelen, waarna u met een 'piep' wordt
beloond.
De prijs van ruim f 250,— lijkt niet gering,
maar het buisje zelf kost al meer dan
1140,—. (Ter vergelijking: in 1962 kostte
ditf 50,—).
Het was in deze kolommen helaas niet
mogelijk dieper in te gaan op de materie
en de rol die de G-M-teller daarin speelt.
Door ondergetekende is dit echter uitvoerig behandeld in de nummers van november 1958, maart, april en mei 1959 van het
blad Radio Bulletin, terwijl het maartnummer van 1962 een volledige bouwbeschrijving bevat van een Geiger- Müllerteller.
Die is onlangs overgenomen in het 30jarig jubileumnummer van (Radio) Elektronica, verschenen op 9 juli '82. Wonderlijk
genoeg is deze artikelen reeks nog steeds
up to date en actueel, al zullen we de
PNP-transistoren in het bouwplan moeten
vervangen door NPN-torren en de elco's
moeten ompolen!
Drs C. F. Ruyter
TECHNISCHE GEGEVENS
Meetbereik:
Voeding:
Afmetingen:
Gewicht:
Indicatie:
Telbuisje:
Alternatief:

Hob-bit 5 /'83

-straling 7-10-5 ... 20 A/kg
(10 3 ... 3-102 R/h)
-straling 0,5 MeV
9V,stroomverbruik± 15mA
135x68x32mm
ca. 200 g
dr-nv. luidsprekertje en metertje
(geringe uitslag)
ZP 130 (0 6 x 30 mm)
Type 18504, omgecodeerd in
ZP 1400 (0 15x45mm)

TECHNIEK IN VRIJE TIJD
IN JAARBEURS TE UTRECHT

man eStat

c

I.
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Eens in de twee jaar vindt
in de Jaarbeuxs te Utrecht
de manifestatie Techniek
in vrije tijd plaats. Gedurende vier dagen wordt op
31/2 hectare overdekte expositieruimte en op het
buitenterrein een nagenoeg compleet beeld gegeven van alle bestaande
technische hobby's, zelfs
inclusief een science-fiction vereniging gespecialiseerd in modellen uit de
ruimtevaart.
Dit Jaar vindt dit evenement
plaats van donderdag 5 tot
en met zondag 8 mei. Circa
150 deelnemers - verenigingen, stichtingen, clubs
en bedrijven - zullen hun
produkten en hun activiteiten tonen. Want dat flu is het
aantrekkelijke van Techniek in vrije tijd: geen statisch gebeuren maar een en
al leven. Op de ene plek
zoeken de leden van de

Vereniging van experimenteel radio-onderzoek in Nederland (VERON) contact
met zendhobbyisten over
de hele wereld, ergens anders vindt tegelijkertijd een
demonstratie plaats van radiografisch bestuurd helikoptervliegen door leden
van de National Radio Controll Helicopter Association.
Dit zijn slechts twee voorbeelden.
In grote lijnen omvat het
expositieprogramma modelbouw, elektronica, meteorologie, sterrenkunde,
film en foto en materialen,
gereedschappen en literatuur voor deze hobby's.
Modelbouw in hout van o.a.
schepen, vliegtuigen, boerenwagens; in kunststof van
bijvoorbeeld militaire voertuigen waarmee hele veldslagen worden nagebootst.
Ook de modelbouwers die
in metaal werken, laten hun

kunnen zien met stoommachines en volledig bedrijfsklare locomotieven op diverse schalen. Het is niet
alleen de modelbouw maar
ook de bouw op ware
grootte die in deze sectoren
onze aandacht trekt.
Zo toont de Nederlandse
vereniging van amateurvliegtuigbouwers de bouw
van een toestel dat uiteindelijk, voorzien van alle documenten, het luchtruim zal
kiezen. Doch ook musea en
verenigingen
brengen
voorwerpen op ware grootte: oude vliegtuigen, auto's,
bussen, trams, raketten,
ballons en vliegers.
Driemaal per dag zullen er
op het buitenterrein door
de Nederlandse Vereniging
van Raket Onderzoek 'NERO' modelraketten worden
gelanceerd. Veel aandacht
krijgt de ruirntevaart en het
verdere onderzoek van het
heelal.
ESA'ESTEC toont bijvoorbeeld een communicatiesatelliet met een lengte van
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9,5 meter. Een groep verenigingen op het gebied
van weer- en sterrenkunde
presenteert zich gezamenlijk onder de paraplu van de
Stichting 'De Koepel'. Hierin
is oak een aantal volkssterrenwachten ondergebracht.
In vele van deze hobby's
speelt heden ten dage de
elektronica een wezenlijke
rol. Een rechtgeaarde en
technisch gespecialiseerde
modeispoorhobbyist regelt
de sneiheid van zijn treinen
elektronisch en het hele
reisplan is in een computerprogramma vastgelegd.
Maar oak de zelfafwerkende fotohobbyist kan niet
meer zonder elektronica.
De Federatie De lange Onderzoekers, de Hobby
Cornputerclub, een groep
leveranciers en uitgevers,
zij completeren het moderne beeld van Techniek in
vrije tijd 1983.
En daar staat dan tegenover
de deelneming van het Nederlands Electriciteitsinu-

seum uit Emmen, dat ons
een beeld geeft van het
instailatiemateriaal en de
apparatuur uit de beginpenode van de elektriciteit.
Als we nu de indruk . hebben gewekt een totaalbeeld
van deze manifestatie te
hebben gegeven, dan hebt
u het mis.
Er is zoveel te zien, dat een
complete weergave nauwelijks mogelijk is. We noemden nog niet de KNVvL, de
Stichting Mens en Wetenschap, de Stoom Stichting
Nederland, die op zaterdag
7 met een stoomtrein van
Rotterdam naar Utrecht laat
rijden, Stockcar Racing Holland, de Stoomwalsenclub..
Toch hebben we gemeend
op de hierria volgende pagina's aan enige deelnemers wat meer aandacht te
schenken, een willekeurige
keus waarbij tevens is aangegeven op welke stand u
deze mensen kunt bezoeken. O- die manier hebt u

voor u zeif misschien van
tevoren al een keus kunnen
maken welke stands voor u
de moeite van het bezoeken
extra waard zijn. Zeker, omdat het zoeken op een dergelijke beurs, waar het
gonst van de activiteiten,
nogal veel tijd in beslag
neemt die u veel nuttiger
kunt besteden.

I

Meccano Glide
Een Meccano-uitrusting zal je emdelooze vreugde geven en je honderden sensaties doen beleven; en
al den tijd dat je modellen bouwl
en uitviridt, zal je weer eemge van
de geheimen der ingenieurskunst
leeren kennen, een kennis, die
onschatbaar voor je zal zijn, als je
wat ouder bent.'

Tot zover een citaat uit een uit 1937
daterende brochure getiteld'Meccano
werktuigbouwkunde voor
jongens'.
Zeker, een systeem met opvoedkundige waarde en heel slim uitgewerkt. Dat hebben vroeger al
velen ondervonden, die naast Hamertje Tik ook immens veel piezier beleefden aan de Meccanobouwdozen. Vele van die bouwers
van het eerste uur hebben zich
verenigd in het Meccano Gilde
Nederland, een Jonge, maar volwassen modelbouwvereniging die
zich o.a. ten doel stelt infonniatie en
ervaringen uit te wisselen. Dit is
niet eenzijdig genicht op Meccano,
maar ook nauw verwante systemen
als Temsi, Márk!in Metal!, Stokys
(uit Zwitserland, aluminium), Ciiison en FAC (industneel) valien
daaronder.
De vereniging, die op dit moment
107 leden telt, presenteert haar
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Techniek in vrije tijd van 5 tIm 8
Bernhard- en Marijkehal van de Jaarbeurs te Utrecht.
Dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uux, entree f 7,50 *
(voor de lezers van Hobbit tegen inlevering van de *
hierbij afgedrukte reductiebon f 6,—) en op vele NSstations zijn voordelige gecombineerde treinitoegangs- *
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manifestatie van modelbouw
en andere technische hobby's

_________________

bij in levering van deze
reductiebon aan de
Jaarbeurs-kassa betaalt u
f 6,- entree i.p.v. f 7,50
(deze korting geldt niet voor de
Trein-Toegang-blijetten van de N.S.,
daar die reeds korting geven)

modelleri op regionale manifestaties en kan op deze beurs natuurlijk met ontbreken. Ongetwijfeld
respect sullen daar o.a. afdwingen
een ruim 2 meter hoge en 70 kg
zware havenkraan en een grote
staande klok van bijna 2 meter.
Standnummer: 5028 - Bernhardhal.

Mack Fanclub
Keep on trucking - dat geldt zeker
voor de Dutch Mack Fanclub, die
samen met de Stichting Country
I ractors 'iou meter sianciruimie zal
innemen. Die nhimte is seker nodig, aangezien naast eon aantal
racetractoren en eon sleepwagen
ook 2 Mack promotietrucks daar
een piaatsje zullen moeten vinden.
Verder sal in een aantal vitrines
eon keur aan vrachtwagenmodellen te zien zijn, voor de liefhebber
een goede gelegenheid zijn versameling aan te vullen.
In een speciaal ingerichte trailer
zal dagolijks een aantal films worden vertoond over de truckerswereld, die tevens eon good beeld
sullen geven van hetgeen de Dutch
Mack Fanclub aan evenementen
organiseert. Raceliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan twee
speciale racetrucks, een Interna-

De MACK van H. v.d. Scheur uit
Apeldoorn: een van de vote illustraties
uit Dutch Mack Fanclub Magazine.

digheidswedstrijden, weekends,
waar ervaringen kunnon worden
uitgewisseld, het uitzetten van toeristische routes, techmsche dagen
met ruilbeurs, filmavonden ens.
Do interne communicatie vindt
plaats via het 8 meal per jaar
vorschijnende clubblad, waarin
ook veal theoretische onderwerpen worden behandeld.
Voor do beurs heeft ABC een
rondom vrije standruimte van 10 x
10 m toegewezen gekregen. Daarop worden Buggy's en Baja's (gewijzigde VW-kevers) en ander
materiaal samengebracht die het
publiek een good idee geven van
de mogelijkheden van do zelfbouw
op ware grootte.
In].: Algemene Buggy Club, Dr. Bj
Buurmanstr. 3Z 3433 AS Nieuwegem, tel. 03402-61245.

tional en eon Ford, die in juni op
het circuit van Zandvoort zullen
worden ingezet,
In]. Dutch Mack Fanclub. postbus
70, 1390 AB Abcoude, tel. 029464615.
Stand.nummer: 2064
hal.

-

Marijke-

Algemene Buggy
Club
De op 2 maart 1974 door een aantal
Buggy-rijders opgerichte Algemene Buggy Club is uitgegroeid tot do
grootste Buggy-club in Europa,
met alleen in Nederland al son 350
leden. Naast het geven van voorlichting organiseert do club elke
maand eon evenement. Dat houdt
o.a. in het uitschrijven van behen-

Staudnummer 3050
hal

-

Marijke-

Tramweg-Stichting
In 1965 word do Tramwog-Stichting in het leven geroepen, een
$( overkoepelende organisatie met

voor maximaal twee personen (z.o.z.)
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van de laatste herinneringen aan
eon belangrl)ke periode in de
vervoers- en industriele geschiedenis. Zij vormt eon band tussen
enerzijds ralihobbyisten, die in
Hoorn, Hellevoetsluis. Rotterdam,
Den Haag, Amsterdam, Voorburg
en sinds kort Scheveningen met
zijn allen worken aan het rtjdbaar
maken en houden van oude trams,

stoomtrams en elektrische stadstrams.
Hot rijden zelf geschiodt in hot
kader van tooristische attracties,
waaraan in feite do bekendo
Stoomtram Hoorn -Medemblik, bet
Rijdend Trammuseum to Hellevoetsluis en do Rijdendo Museumtramlijn Amsterdam hun ontstaan
aan to dankon hebbon. De toenstonlijnen hebben intussen eon grote zelfstandigheid, die mode in
stand wordt gehouden door hot 4 /
per jaar laten verschijnen van 'Op
oude rails', eon kalonder met
dienstregelingen, routes, routebeschrijvingen. Op de hours kunt u
kennismaken met de Be uitgave,
die gratis zal worden verspreid.
Geinteresseerdon kunnen zich in
verbinding stellen met
Tramweg-Stichting, postbus 97620,
2509 GA Den Haag.
Standnurnmer: 3044 - Marijkehal

NVBS
Wandelend door do beurshallen
wordt hot duidelijk dat er in
Nederland, maar ook elders in de
wereld, een war-me bolangstelhng
bestaat voor het railvervoer en
alles wat ermoe samenhangt. Wet
u misschien niet weet, is dat de
meesten van deze enthousiastelingen sun verenigd in do NVBS, de
Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en
Tragwegwezen. Een hele mondvol,
maar se doen dan ook een holeboel, en bestaan at een hele tijd.
Zo'n 50 jaar geleden, 28 februari
1931 om precios to sun, werd doze
vereniging opgericht door enkele
jongeren die allemaal bozoten Waron van deselfde railhobby.

steunon. Er zijn zo'n 1600 donateurs
en ca 10% van hen verricht in vrije
tijd technische en onderhoudswerkzaarnhedert die alle leiden tot
êén doel: hot rijden met historische
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manifestatie van modelbouw
en andere technische hobby's

dagelijks van 10-18 uur

Vroeger een vertrouwd beeld in Der.
Haag: de 'oudelijn 11, de eerste tranthjr
die ooit over een geheel eigen baar
4 beschikte, verbinding tussen Holland
Spoor en Schevenjngse strand.

Sinds die tijd is het ledontal uitgeg'roeid tot het respoctabole aantal
van meer dan 5.000. De groei sit er
nog steeds in, aangezien do belangstelling voor het railvervoor
nog steeds toeneemt, en dat geldt
sowel voor het spoorwegvervoer
als bet trarawosen.
De stand zal 3 aspocten van de
activiteiten van de NVBS uitdragen,
nl. verkoop van booken, ansichtkaarten, posters, eon tontoonstelling met een globaal htstonsch

overzicht van de spoor- en tramwegen in Nederland, terwijl aan de
hand van een instructief film diaprogramma zal worden getoond
hoe in heden en verleden, in
binnen- en buitenland het spooren tramwegverkeer verliep. Bovendien zal er voldoende filmmatenaal aanwezig zijn m.b.t. bet NVBSjubileum en haar deelname aan de
manifestaties Stoom 81 en Tram
81.
In].: PTVBS, Pieter Borstraat 17,
1065 AE Amsterdam.
Standnwnmer: 3010 - Marijkehal.

BNAFV
Coed nieuws voor de amateurfotograaf en dat zijn er, ondanks
recente ontwikkelingen op videogebied, nog steeds velen. De Bond
van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen, overkoepelend dus, geeft ook acte de présonce op Techniek in vnje tijd. De
stand zal o.a. de volgende onderdelen bevatten:
- informatiebalie bemand door een
team van enthousiaste amateurfotografen die u terzijde zullen staan
met gegevens over de 500 (!)
Nederlandse fotochths, hun activiteiten, adressen enz. Uiteraard ook
veel wetenswaardigs over de bond
zelf, over de weekends en cursussen die hij organiseert en over
uitleencollecties, wedstrijden ed.
-. algemene informatie over fotografie, met onderwerpen als innchten donkere kamer, diaprojectie en nog veel meer.
Aanschouwelijk onderwijs' zal er
volop te zien zijn in de vorm van
demonstraties m.b.t. het maken
van kleurenfoto's volgens verschillende procédés.
Naast een collectie boeken over
de diverse aspecten van de fotografie, die voor een ieder ter
inzage zal liggen, kan men genieten van een tentoonstelling van
werk van Nederlandse arnateurfotografen.
ml.: Bondsbureau BNAFV, Laan v.
Meerdervoort 396, 2563 BC Den
Haag. tel. 070-639424.
Standnummer: 7014 - Bernhardhal

Speciaal Transport
Magazine
Het bijzondere wegtransport mag
zich de laatste ttjd verheugen in
een verhoogde belangstelling van
steeds meer mensen. Speciaal
Transport Magazine speelt bij uitstek in op de wensen van diegenen
die zich wat meer in de wereld van
de 'truckers' wil inleven. STM is
een kwartaaluitgave, die zich uitsluitend bezighoudt met abnormaal
transport over de weg, uitgevoerd
door uiterst gespeciahseerde bedrijven in zowel binnen- als buitenland. Steeds terugkerende onderwerpen in het blad zijn boeken en
schaalmodellen van de meest uiteenlopende bouwsels, die vooral
in Amerika een rage hebben doen
ontstaan van het creéren van de
meest ludieke stukjes huisvlijt.

Verder specialiseert STM zich in
de verkoop van geselecteerde
boeken over wegtransport, omdat
dit soort boeken in de normale
boekhandel nogal stiefmoederlijk
worden behandeld. Dit is dan ook
de reden waarom de verkoop van
bijzondore modelbouwonderdelon
voor verschillende schaalgrootton
een aparte plaats inneemt. Op de
stand zelf zal men dit alles persoonlijk kunnen aanschouwen.
In!.: Special Transport Magazine,
postbus 6146, 7401 JC Deventer, tel.
05700-19769.
Standnummer: 2054A - Marijkehal.

Copernicus
Al eeuwenlang heeft do sterrenhemel de mens gefascineerd, gebioGeconibizieerd optisch en radiobeeld
van de spiraalnevel M51 in het sterrenbeeld Jachthonden.

logeerd en vaak beheerst. Het
eeuwig zoeken beperkt zich niet
alleen tot het aardse. maar gaat
oneindig veel verder. Het eersto
ideaal, een mens op de maan, is
alweer historie en de laatste
nieuwsberichten over de verrichtingen van de Space Shuttle worden als gewoontjes geaccepteerd.
Hot raadsel blijft echter...
Om de wetenschap der sterrenkunde en aanverwante vormen in
een populaire vorm te gieten, is
door de in 1974 opgerichte Volkssterrenwacht Copernicus een aantal genchte activiteiten opgestart.
Met name in een voor de leek
begripelijke cursus Sterrenkunde
wordt de amateur voldoende gelegenheid geboden zich in de praktijk uit te leven.
Voor dat doel staan diverse instrumenten ter beschikking, zoals eon
zestal telescopen van diverse afmetingen en typen. Behalve voor
visuele waarnemingen kunnen ze
ook worden gebruikt voor bet
maken van fotografischo opnamen,
die ter plaatse kunnen worden
ontwikkeld. Geinteresseerden in
het doen van woersvoorspellingen
en allos wat daarvoor komt kijken,
kunnen onder deskundig toezicht
'spelen' met een zgn. synoptisch
weerstation.
Standnummer: 7064 - Marijkehal.

WERSI
Het Duitse rnerk Wersi, voor velen
geen onbekende moor in bet vrijotijdsvlak, heeft sinds kort een
eigen vertegenwoordiging in Nederland. Een logisch besluit voor
eon firma die zich internationaal
heeft gespecialiseerd in de produktie en verkoop van technisch
hoogwaardige elektronische orgels en zelfbouworgels. Voorop
staat dat iedereen in staat moet zijn
aan de hand van exacte bouwboschrijvingen en complete bouwpakketten een elektronisch orgol
te bouwen en te bespelen. Naast
de reeds bestaande modellen zoala Entertainer, Classica en Gala-

xis, om er maar even eon paar te
noemen, die aan het publiok zullen
worden gedemonstreerd, valt er
op de stand veel te genieten van
de laatste snufjes op olektronisch
amusementsgobied. Een nieuwe
ontwikkeling bij Wersi is bij yoUr-

beeld de Wersimatic CXI ritmeen begeleidingsautomaat, die geschikt is voor inbouw in alle orgels.
Tot de mogelijkheden behoren o.a.
een onbegrensd aantal vtij programmeerbare ritmes. 17 verschillende natuurgetrouw klinkende ntme-instrumenton en een onbegrensd aantal vrij te programmeren begeloiclingen.
Ook de Wersi digitale nagalm zal
veel belangstellenden trekken,
met name omdat door deze ontwikkeling veel nadelen van een
mechanisch nagaimsysteem achterhaald zullen worden.
In].: Wersi Electronic Nederland
By, postbus 106, 3870 CC Hoevelaken.
Standnummer; 5010 - Bernhardhal.

Club 760
Een vereniging die momenteel
nogal bescheiden aan do weg
timmert, is Club 760, do Vereniging
van Vrienden der Murtalbahn.
Met recht vrienden, die zich ten
doel stellon de instandhouding to
bevorderen van do Murtalbahn in
Oostenrijk, een smalspoorgebouren dat zich afspeelt op een spoorbreedte van 760 mm, in tegenstelling tot de in Europa meest gebruikelijke spoorbreedte van 1435 mm.
Hot doel van de vereniging is wat
bekendheid to geven aan hot
bestaan van de Murtalbahn. Ze
doet dit door zoveel mogelijk
stoomlocs en wagons van doze 76,2
km lange spoorlijn do gang naar
de slopenij te besparen. Daartoe
wordt het oude materieel door do
vereniging aangokocht en tot in
details gerestauroord. Om aan hun
activiteiten zoveel mogelijk bekendhoid to geven, worden in
binnen- en buitenland contacten
gezocht met andere bolangstellenden in hot smalspoorwezon. In
Nederland is men druk bezig om
door veel publiciteit belangstellenden aan te trekken die door hun
medewerking eon stoentje kunnen

bijdragen tot de instandhouding
van dit unieke historische monument.
In].: Club 760. postbus 70040,
1007 AK Amsterdam, tel. 02042213].
Standnummer: 6000 - Marijkehal.

A.J. DIRKSEN
Microcomputers

COMPUTERS&
INFORMATICA

K.L. BOON
BASIC en
huiscomputers

Het eerste Nederlandstalige standaardwerk op dit gebied. Het boek beschrijft de
microprocessor tot in alle details en gaat
zeer uitvoerig in op de belangrijkste
toepassing: de microcomputer. In prettig
leesbare stiji met veel afbeeldingen.
Ing. 319 blz. ISBN 90201 15936.
Prijs f 49,50/B.F. 950

I"

R. BRADBEER e.a.
Het Computerboek
De ondertitel van dit boek is Wat iedereen over computers en
hun toepassingen moet weten. Ook volgens Chriet Titulaer is
de bewerking van dit Engelse boek over de computer voor
iedereen interessante informatie. Een voortreffelijk Ieesbaar
en boeiend boek met vele foto's en illustraties, dat u op een
begrijpelijkewijze laat kennismaken met de computer en zijn
mogelijkheden. Een boek dat in ieder gezin thuis hoort.
Ing. 238 blz. ISBN 90 201 1602 9. Prijsf 34,50B.F. 650.
J.P.A. VAN PROOYEN
BASIC voor beginners
Hét boek voor hen die
met deze veel gebruikte
computertaal kennis
willen maken. En er
meteen mee aan de slag
willen, want de
behandelde BASICstatements worden direkt
toegepast in programmavoorbeelden. Ing. 94 blz.
ISBN 90 201 1257 0.
Prijs f 17,00B.F. 320

M. VIJFTIGSCHILD
BASIC
computerspellen
Een verzameling
origineel Nederlandstalige spelprogramma's
varidrend van korte tot
behoorlijk uitgebreide.
Geeft 00k suggesties om
zelfuitbreidingen of
aanpassingen uitte
voeren. Spir. 138 blz.
ISBN 90 201 1601 0.
Prijsf 24,50/B.F. 485

K.L. BOON
PASCAL voor iedereen
PASCAL biedt meer controlemogelijkheden en
heeft betere uitdrukkingsmogelijkheden clan het
bekende BASIC.
In dit boek komt de "taal"
optimaal naarvoren:
geen moeilijke
programma's dus, maar
een eenvoudige
behandeling waarmee u
PASCAL snel onder de
knie krijgt. Ing. 130 blz.
ISBN 90 201 14255.
Prijs f 34,25/B.F. 650.

Het boek voor
iedereen die een huiscomputer heeft of er
een wil aanschaffen.
Hetgeeft een duidelijke
inleiding in de "huiscomputerkunde" met
f
onderwerpen als Wat is
informatie, Corn putertermino/ogle, Hardware en
software.
Omdat BASIC dé programmeertaal isvoorde huiscomputer, bevat dit boek een zeer
uitvoerige cursus BASIC.
Tenslotte een aantal voorbeelden,
met name spelletjes.
Een uitdaging om zeifte
programmeren. Ing. 152 blz.
ISBN 90 201 13054.
Prijs f 26,25/B.F. 480

H.H. SCHUTTE
BASIC-programma's
voor huiscomputers

A.F. VAN VEEN
PASCAL voorbeelden
en oefeningen

Voor elk wat wils, van
eenvoudige spelletjes tot
uitgebreide sorteerprogramma's. Zo opgezet
dat u snel inzicht krijgt in
de programmastructuu r,
zodat u kunt uitbreiden of
aanpassen aan uw eigen
behoeften. Spir. 88 blz.
ISBN 90 201 16150.
Prijs f 27,251B.F. 520

Dit boek sluit aan op
PASCAL voor iedereen,
en is bedoeld om de
opgedane kennis te
testen. Met opgaven van
uiteenlopende moeilijkheidsgraad. Ook voor
scholen en cursussen
heel geschikt! Ing. 46 blz.
ISBN 90201 16371.
Prijs f 12,50/B.F. 240
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A. SICKLER

Zakboekje voor de
ZX81

Acorn Atom

Epson HX2O

Toepassingen en
spellen voor de ZX81

ZX81

De Acorn Atom is er net
alleen voor de hobbyist,
ook de professionele
gebruiker hoeft zich voor
deze machine niette
schamen. Dit boek geeft
een optimale inleiding tot
de mogelijkheden van dit
apparaat. Met een
complete cursus BASIC.
Machinetaalgegevens,
hardware mogelijkheden
en een aantal gebruiksklare programma's zijn
ook opgenomen.
Ing. 192 blz.
ISBN 90 201 15774.
Prijs f 24,50/B.F. 490

Een uitzonderlijke
computer, deze Epson.
Het systeem past in een
koffertje, werkt op batterijen en heeft een
ingebouwd, instelbaar
beeldscherm. Uitermate
geschikt voor wie zijn
eerste stappen doet op
computergebied. De
corn putertaal BASIC
komt ook in dit boek
uitgebreid aan de orde.
Kennis kunt u direkt
testen op een aantal gebruiksklare
programma's.
Ing. 174 blz.
ISBN 90 201 16363.
Prijs f 29,501B.F. 565

Erg handige instructiesets, tabellen en conversielijsten voor het snel
opzoeken van bij het programmeren van de ZX81
benodigde gegevens.
Met de conversielijsten
kunnen decimale getallen
worden omgezet in hexadecimaal, octaal of binair
en omgekeerd. Zowel
voor BASIC- als voor machinetaal programmeurs.
Ing. 96 blz.
ISBN 90 201 1639 8.
Prijs f 14,501B.F. 275

Serieuzeen minder
serieuze toepassingen
van de meest populaire
huiscornputer, sarnengesteld voor gebruikers die
flog maarweinig ervaring
hebben met het zelf
schrijven van
programma's, maartoch
snel aan de slag willen.
Het boek is speciaal op de
ZX81 gericht, maar een
aantal programma's is
00k geschikt voor de
ZX80. Ing. 84 blz.
ISBN 90 201 1604 5.
Prijsf 19,501B.F. 375

J. WILMINK

.J. DIRKSEN

CP/M operating
system

Computeroriëntatie
Orndat computers steeds
meer worden toegepast in
iedrijven en op kantoren,
oet men dáár de kennis
bben om computers
'ol toe te passen.
)oek is geschreven
eken, en er wordt dus
/
ijzondere
mis verlangd. Voor
met computers te
ieft. Ing. 84 blz.
Dl 13321.
5/13. F. 480

J
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CPJ1
Op,

/ Bij het gebruik van
/ floppy disks incompu
/ ters is een disk operating
system nodig. Dit boek
11
/ behandelt zo'n systeem op
/ het niveau van de gebruiker,
/ detoepassingsprog ram meur
/ endesysteemprogrammeur.
/ Daarrnee geeft het een goed
/ overzicht van CP/M voor de
/ meestgebruiktefaciliteiten.
/ Ing. 72 blz. ISBN 90 201 1477 8.
/ Prijsf 25,25/B.F. 480

s ''C/

P.C. DEN HEIJER/R. TOLSMA

Datacommunicatie

4

Een zeer duidelijke
beschrijving van de
mogelijkheden van de
populaireZX8l computer. Daarbi; een volledige
BASIC-cursus voor de
beginnende amateurprogrammeur. Ook als u
geen of weinig ervaring
met programmeren hebt.
Met veel voorbeeldprogramrna's. Ing. 168 blz.
ISBN 90 201 15154.
Prijs f 2,75/B.F. 490

- / Er bestaan momenteel
/ zo veel verschillende
/ verbindingen, dat veel
/ mensen het spoor bijster
/ zijn. Dit boek geeft een
/ goed overzicht van de
/ mogelijkheden en verschaft
/ inzicht in deze materie.
/ Van asynchrone ITY/ verbinding tot en met het pas
/ door de PTTgeopende datanet/ werkDNlenhetEuropese
EURONET worden hier de fysieke
en Iogischeverbindingen
beschreven. Ing. 236 blz.
ISBN 90 201 15766.
Prijs f 49,50/B.F. 985

De boeken in deze advertentie, en nog vele
andere uitgaven op het gebied van de
informatica, liggen flu bij uw boekhandel.
Daar kunt u ze op uw gemak inkijken en u laten
adviseren.
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Kluwer technische boeken by.

Postbus 23- 7400 GA DEVENTER. Tel. 05700-91575
Voor België: Kluwer technische boeken,
2100 Deurne/Antwerpen, Santvoortbeeklaan 21-23,

Tel. (03024 78 90 tIm 95.

Nederlands
Electriciteits
Museum
Het Nederlands Electriciteits Museum zal op zijn stand een stukje
oude techniek presenteren. O.a.
zal er een kleine werkende elektrische centrale van omstreeks 1915
warden opgesteld, die bestaat uit
een 1-cilinder gasmotor van ca 3
pk, met geheel open krukas, liggende cilinder en open verdampingskoeler. Deze motor drijft via
een drijfriem een gelijkstroomdynamo aan van 110 V 2,5 kW. Oak
deze dynamo is van een geheel
open constructie. Om het geheel te
completeren, is er een marmeren
schakelbord bijgeplaatst, met koperen volt- en ampéremeters, hefboomschakelaars enz. Boven deze
machine zal een booglamp worden
opgehangen uit Ca. 1905. De centrale, die de gehele dag in werking
te bewonderen zal zijn, levert dan
tegelijkertijd de vereiste energie
voor de booglamp.
Daarnaast kunt u dan nag een
werkende morsetelegraaf uit 1890
en enige zeer oude radios bekijken. Voor de liefhebbers: wat
dacht u van een nag werkende
Klos van Rhumkorff?
De stand zal de gehele dag bemand zijn met deskmdigen, die u
alles kunnen uitleggen en waar
een folder over de elektriciteitsopwekking ca 1880 ter beschikking
wordt gesteld.
In].: Nederlands Electriciteits Museam, Nieuw Amsterdamsestraat
34, 7814 VA Emmen, tel. 0591013721.

van belangrijke verzamolaarsinformatie, zoals oorspronkelijke documentatie, afstelgogevens van wieltrekkers ens.
Degenen die in verband met ruimtegebrek of een manco in technische kennis niet voldoende kunnen sleutelen, kunnen hun hart
ophalen aan het bouwen van
schaalmodellen.
Op de beurs zal de vereniging zich
presonteren met o.a. een oude
trekker, enkele stationaire motoren, die vroeger werden gebruikt
voor de aandrijving van vooral
kleine werktuigen.
In].: Do Dude Trekker en Motorenvereniging, secr. D. Oosterbaanstr.
16, 8802 XS Franeker. tel. 051703993.
Standnummer: 2010 - Marijkehal.

Stichting
Vestingdagen
Hellevoetsluis
De Stichting Vestingdagen Hellevoetsluis organiseert jaarlijks, tijdens het derde weekend in augustus, o.a. hot internationale Vestingdagen Stoomweekend. Een evenemont waar buiten het stoom' alle
vormen van historisch vervoer
veelal in werking - warden getoond. Oak warden er vele modellen van deze voer-, vaar- en
werktuigen geexposeerd.

-

--- -

Standnummer 7180 - Bernhardhal.

Oude Trekker en
Motorenverenigrng
In verband met do groeiende
belangstelhng voor oude trekkers
en stationaire motoren, word op
initiatief van enkele enthousiastelingen op 8 september 1979 de
Oude Trekker en Motoronvereniging opgencht. Het aantal liefhebbers groeide viii snel, terwijl de
evenementen die her en der werden georganiseerd veel belangstellenden trokken.
Via het clubblad 'Pionier' worden
de leden op de hoogte gebracht
"p

aan de stoomweokends in Hellevoetsluis is de Stoomwalsenclub
Nederland, een vertrouwd gezicht
op de beurs Techniok in vrije tijd.
Stoom, de oerkracht die de indutriéle revolutie inluidde, heeft altijd
in de belangstelling gestaan. Het is
alweer meer dan 14 jaar geleden,
10 april 1969, dat door eigenaars
en liethebbers de Stoomwalsenclub Nederland werd opgericht. Er
waren toen al enkele groeperingen die zich stork maakten voor
het behoud van stoom-op-rails.
Maar de stoomwalsen, de ijzeron
workpaarden van weleer uit het
wegenbouwbedrijf,
dreigden
roemloos en onverdiend ten onder
te gaan.
Zoals vaak het geval is met dergelijke dreigende catastrofes, maskte een groep zich op am te redden
wat or te redden viel. Hun acties
rosulteerden in het behoud van
son 20 stoomwalsen. Reeds op
'Techniek in vrije tijd' van 1979 gaf
de Stoomwalsenclub acte de presence met o.a. de walsen 'Sijmen'
en 'De Krab'. Er word toen oak
ruimschoots ruimte gereserveerd
voor do stomende modeltractor
'Johnny'.
Op do stand kan men zich tegen
redelijke vergoeding voorzien van
interessant verzamelaarsmateriaal,
o.a. briefkaart, petjes, posters.
In].: Stoomwalsenclub Nederland,
Do Beaufortlaan 9, 3971 BL Driebergen.

In do wintormaanden wordt in do
oude tramremise druk gesleuteld
aan hot materieel. Stoomlocomotievon warden hier volledig gereviseerd en weer geschikt gemaakt
voor do dienst, iets wat zeor veel
tijd en geld kost.
Do zomermaanden zijn bij uitstek
geschikt voor toertochtjos. Vrijwilligors van do SOB oxploiterori dan
eon compleet historisch trambedrijf op de oude tramlijn van Goes
naar Oudelande.
Op de stand van doze stichting
kunt u silo gowenste inlichtingen
krijgen en ken hot werk van de
stichting worden gesteund door do
aankoop van ansichtkaarten en
stickers.
In].: SOB, Baanstraat 11 bis A,
3581 VS Utrecht. tel. 030-514852.
Stanclnumrner: 4041 - Marijkehal.

VSM
In 1975 word hot startsein gegeven
tot do aprichting van de VSM, do
Voluwsche Stoomtrein Maatschappij. Een kleine groep enthousiasto
vrijwilligers, die vastbesloten was
op het niet moor gebruikte baanyak Apeldoorn-Dieron eon tooristischo stoomtroin in te zotten, hot op
14 juli van dat jaar één stoomloc
met 7 rijtuigen rijden. In Boekbergen word begonnen met do bouw
van een loods, die tegelijkortijd als
VSM-Jocomotief 4 bij Apeldoorn.

Standnummer: 10 15 - Marijkehal
Op de stand van de stichting zullen
enige voertuigen warden tentoongesteld. Blikvanger zal ongetwijfold zijn eon ruim 20 ton zware
Engelse stoomkolos. Buiten deze
stoomgigant zal er nog een uitgelezen collectie andere machines to
zien zijn, waaronder een stoombrandspuit, een vooroorlogso
brandweerauto, een T-Ford autobus enz.
Nadere inlichtingen warden u ter
plaatse verstrekt of u kunt contact
opnemen met:
Stichting Vestingdagen Hellevoetsluis, Hennes 7, 3225 TE Hellevoetsluis.
Standnummer: 1064 - Marijkehal.

Stoomwalsenclub
Nederland
Een andere fanatieke deolnemer

SGB
Do Stichting Stoomtrani Goes-Barsole bestaat dit jaar 12 jaar. In die
periode heeft de SOB eon verzameling historisch spoorwegmatenoel opgebouwd, die bestaat nit
o.a. 5 stoomlocomotievon, 14 personenrijtuigen en enkele goedorenwagons. Do oudste stoomloc is
gebouwd in 1921, do jongste dateort nit 1943.

werkplaats dienst kon doon.
Hot bolangnjkste evonemont blijft
de treindienst op do lijn Apeldoorn-Dieren. Hier wordt elke zomer volgens eon vaste dienstregeling gereden, waarbij gecambinoerde uitstapjes, oak voor gezolschappen, met eon stoomtrein en
eon boot of huifkar mogelijk zijn.
Na de oerste aarzelende schreden
is or nu toch maar eon ouderwets
spoorwogmaatschappijtje
antstaan, met een volwaardige staf
van 2 man vast personeel en ruim
60 vrijwilhigers, die een dergelijk
evenement haalbaar maken.
Hot is niet eileen nostalgie wet de
klok slaat. Voor veel jongeren zal
hot een eersto kennismaking kunnen zijn met hot fenomeori stoomlocomotief en silos wat daarbij
hoort, zoals kolen, eon waterkolow, armsoinon ens. Daardoor zal
een zekero oducatieve waardo niet
ontl<end kunnen warden.

mi.: Veluwsche Stoomtrein Maatschappij BV, Dorpsstraaf 140,
7361 AZ Beekbergen. tel. 0576624 76.

Fidimo
In het kort geformuleerd stelt do
Stichting Fidimo-Luchtvaart Promotie zich ten doe! de Iuchtvaart in
al haar facetten te be!ichten en
deze kennis zo breed moge!ijk te
ventileren. Als uitgeefster van 'Stabilo Aviation Magazine' is zi] bij
uitstek in de gelegenheid om door
middel van het geschreven woord
hier gestabte aan te geven. Verder
worden de promotionele activiteiten ondersteund door onder auspicién van de Stichting te houden
bezingen, spreekbeurten op o.a.
schoben, dia- en filmvertoningen,
terwij! tijdens tentoonstelbingen visueel het werk van de Stichting tot
uiting komt.
Zo ook op deze beurs, waar de
nadruk zal va!!en op de voor!ichting en informatie van en over
!uchtvaart, op het gebied van bijv.
aerodynamica, nieuwe generatie
vliegtuiginstrumenten, sportvliegeru, kunstv!iegop!eidingen in Nederland, de prob!ematiek rood de
!uchtvaartfotografie erl.z. Tevens is
op de stand een zgn. 'v!uchtnabootser' geinstai!eerd, waarin belangste!!enden een 'rondje' mogen
v!iegen, uiteraard onder de deskundige !eiding van de chef-instructeur van de V!iegschool Hilversum.
Standnummer: 3000 - Bernhardhal.

Ganymedes
De presentatie van Ganymedes sal
zich hoofdzakelijk toeleggen op
het veelomvattendo gebied van de
antennetechniek voor do amateurzendenthousiast en varieert van
audiofilters en actieve antennes tot
PF speech processors en morsetoetsenborden.
Voor de meer deskundige leek op
dit gebied, die bier zijn hart kan
ophalen.
In!.: Ganymedes, Kijkers Middeldorpstraat 1, 1182 HX Amstelveen.
Standnummer: 7060 - Bernhardhal.

In].: DRG Sellotape, postbus 2151,
3500 GD Utrecht. tel. 030-443344.

ANSF
U denkt misschien dat niodelbouw
een zuiver individuebe aangelegenheid is. Dit is maar ten dole waar,
wat bewezen wordt door de vole
modelbouwverenigingen die in de
loop der jaren in het leven zijn
geroepen. De ervaren modelbouwer, met name specialisten op
elektronicagebied, motorengebied
of botenbouw, geven graag andere
leden adviezen. wat de beginner
veel werk en kosten kan besparen.
Eon ander facet van het actieve
verenigingsleven, het organiseren
van vlootschouwen, tentoonstellingen en wedstrijden, maakt de toch
al interessante hobby nog meer de
moeite waard.
De
Noderlandse
Algemene
Scheepsmodelbouw
Federatie
(ANSF) coôrdineert de activiteiten
van de scheepsmodelbouwverenigingen in Nederland en onderhoudt de noodzakelijke contacten
met 'co!lega's' in het buitenland.
Als zodanig kent de ANSF dos
geen individuele loden. Ook do
presentatie op Techniek in vrije
tijd is eon activiteit van de ANSF,
om d.m.v. voorlichting door ter
zake kundigen de aandacht te
vestigen op het bestaan van do
diverse veronigingen. Er wordt dit
jaar eon grote opkomst van ledenverenigingen verwacht, daar er
ditmaal een kampioenschap aan
wordt vastgeknoopt, waar diverse
mooie modellen te bewonderen
zullen zijn.
Interessant kijkplezier, waarbij o.a.
op de grote stand getoond zullen
worden (zeil)schepen, zowel historisch a!s modern, booreilanden
ens.
Standnuinmer: 5100, 6100, 7104 Bernhardhal.

Benelux Electro Team
Ook eon van do Belgische bijdragen aan Techniek in vrije tijd is do
moeite van hot bekijken dubbel en
dwars waard. Het Benelux Electra
Team, dat 4 jaar bestaat, wordt
gevorrnd door eon groepje enthousiaste modeibouwers die met radiografisch bestuurde modellen
viiogen die worden aangedreven
door krachtige (1 pk) elektromotoron. Hoewol dit op zich niet zo'n
wereidschokkend feit is, moet wel
warden vermeld dat in de vereniging veel aan elgen research
wordt gedaan.
Dat heeft onder meer geresulteerd
in de e!ektranische speed controller (snelheidsregelaar) die stromen tot 40 A aan kan en die daarbij
nag eon rendement heeft van 97%.
Hot ver!ies aan energie bij het
gebruik van deze regeiaar is dus

Standnummer: 4026 - Bernhardhal.

Reyne en Zonen

zo klein, dat hij abso!uut niet warm
wordt. Recent is het ontwerp nog
gebruikt ais basis voor een e!ektronische regeIaar die nu door de
industrie wordt aangeboden. Op
de beurs sal hot Team, naast een
reeks ze!f antworpen propellers,
een regelaar voorstellen die goon
stuurstraom meer nodig heeft.
In].: Benelux Electro Team, Rue I
Wauters 28, B 6200 Gosselies,
Be!gie.
Standnummer: 5046 - Bernhardhal.

DRG Sellotape
De ontwikkeling van diverse !ijmsoarten heeft gelijke tred gehouden met do groeiende vraag naar
betere, goed gedetailieerde en
vooral snel to bouwen modellen ult
bouwdozen. Met name wat betreft
do inhoud van doze bouwdozen is
eon toenemend gebruik to constateron van altornatieve bouwmatenalen in do vorm van ABS (acrybonitrib-butadieen-styreen), polystyreen, polyester, stryropor, !exan
anti or enkele to noemen. MateriaIon die elk hun eigen iijmsoort
hebben die in staat zijn deze
materialen aan elkaar to bevestigen, daar waar goon andere bevestigingsmethoden kunnen wonden toogepast.
Met name UHU van do firma DRG
Sellotape, is al lange tijd toonaangevend geweost bij do ontwikkeling on het op do markt brengen
van bruikbare mode!hjmen. In do
stand van DRG zal d.m.v. een
overzichtsvitrine eon volledig pakket van dit merk warden getoond,
waar u in hot bezit kunt komen van
do Lijmwijzer, eon gedegen stuk
voonlichting op lijmgobied. Tovens
kunt u daar torecht voor uw technische vragen.

Eec gigant op modelbouwgebied
is do firma Reyne en Zonen to
Krommenie, die op do beurs haar
nieuwsto modellen en ontwikkelirigen zal tonen. Bekendo namen als
Roco (modebspoorbanen), Corel en
Mamoli (houten schoepsmodellen
met schitterende detaullening) en
niet to vergeten Tamiya zullen in
eon indrukwekkend overzicht op
do stand to Zion zijn. Dat kunststof
zich duidelijk leent voor hot mooiere modellenwerk bewijst do uitgebreide serie van Tamiya. Als voorbeeld noomen we do ruwe staalplaten en lasnaden van do tanks,
do kleino details op do beplating
van een vliegtuigromp, do gozichtsuitdrukking van bedieningsperson.'el tot aan do kreukels in
hun uniformen toe.

Uiteraard zijn or logio modellen
voor do gevorderde bouwer, maar
oak is or eon uitgebreido rooks
kleinero modellen voor beginners.
In!.: Reyne en Zonen, postbus 7,
1560 All Krommenie, tel, 075283 154.
Standnummer: 5168 - Bernhardhal.

EDOR
U kunt hem niet misson, die 6meterbaan van Arnold-treinen, die
do firma EDOR op do stand !aat
njdon. Een waar mekka voor do
treinliefhebbors van 8 tot 88, die op
doze wijze een good beeld krijgen
van hetgeen or zoal to beleven vail
in do miniatuurwereld. En dat dat
zich niet alleen boporkt tot do
mode!spoortjes en materieel, sal
do toeschouwer algauw duidelijk
warden. Naast do piopkloine, natuurgetrouwe modelletjes van
Matchbox, die bekend staan am
hun detaillering, wordt daarnaast
eon ovorzicht gegeven van hot
assontiment van Humbrol, van mode!bouwemail tot do moest geavanceerde verfspuit(jes)en.
Oak van Humbrol, misschien iets
minder bekend, is do Artesania
Latina-sorie, waar in do stand

uitgevoerd, is een opvallende
nieuwkomer in het reeds uitgebreide Fleischmann-assortiment.
Niet uitsluitend bestemd voor de
liefhebber van historie, maar ook
als onderdeel van iedere modelspoorbaan een aantrekkelijk model.
Veel nieuwigheden op hot gebied
van HO-spoor, maar ook de Nserie Fleischmann Piccolo timmort
wat dat betreft aardig aan de weg.
MI.: Otto Simon By, postbus 18,
7600 AA Almelo, tel. 05490-22345.

Otto Simon BV

bijzonder veel aandacht zal worden besteed. Prachtig gedetailleerde, houten modelbouwboten
waar de liefhebber zijn hart kan
ophalen.
In].: EDOR Barneveld BV, postbus
85, 3770 AB Barnevelci, tel. 0342014141.

Bovenstaande firmanaam zegt u
misschien niet zo veel, maar het
merk dat zij vertegenwoordigt des
te moor: om Fleischmann kan je
namelijk niet heen als enthousiast
modelbouwer. Altijd al gewild
i.v.m. perfecte detaillering van de
treimriodellen, zal dit jaar zeker
veel nieuws worden getoond. Met
name een serie Pruisische treinen,
historisch volkomen veraritwoord
Teig tnt het nieuwe Pruis.en-ges.lacht
Fleischmann HO 4800.

Rail Hobby

dat met de lezers zal worden
gevierd. De vorschillende spoorgroepen die in de afgelopen jaren
zijn ontstaan, zullen gezamenlijk
twee grote modulaire modelbanen
opzettert. In schaal N cart baan van
ongeveer 4 ' 30 meter, en in
schaal HO eon baan van ongeveer
10 x 30 meter.
Op deze laatste baan zal de nieuwe
Marklin-loc, de NS 100 met botsneus, te zien zijn.
Als onderdeel van de Stichting Rail
Hobby zal ook de spoorgroep
Zwitserland aan de activiteiten
deelnemen.
Standxtummer: 5004 - Marijkehal.

Techniek in vrije tijd 83 staat voor
Rail Hobby in hot teken van het
5-jarig bestaan, eon heuglijk feit

Standnummer: 4004 - Marijkehal.
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Hou de goede stemming erin'.

Voor het stemmen van
nuziekinstrumenten Is een stembron
elgenhljk onontbeerllJk. Daarvoor
kan bljvoorbeeld een klassieke
stemvork worden genomen. 00k
zijn er apparaten waarblj elks
toonhoogte Is in to stelien. in
verreweg de meeste gevalien
Is er slechts behoefte om
één referentletoon
to hebben: de A. Daarvoor is
het hier gegeven stemapparaat
bedoeld. Met een minimum son
kosten kan een nauwkeurig stemapparaat
worden gebouwd, dat, via een iuldsprekertJe,
een A-toon van 220 Hz, 440 Hz of 880 Hz kan produceren. De schakellng Is
zo gedimensioneerd dat
00k afwIJkende stemming (beriljns of parljs) is son to brengen.

De meeste elektronische stemapparaten
zijn uitgerust met een kristal. Muzikaal
gezien is dat niet zo gunstig, omdat de
kristalfrequentie zich nauwelijks laat wijzigen en de afwijkende stemmingen van
een A-toon zich daardoor niet laten
instellen. Bij ons stemapparaat is daarom
gezocht naar een oscillator die wel zeer
stabiel is, maar zich ook over een gering
bereik laat wijzigen in frequentie.
Fig. 1 geeft het blokschema van het
stemapparaat. Als frequentiebron is een

kiassieke LC-oscillator gebruikt, die wordt
ingesteld op een frequentie rond 28.160
Hz. Voor het verkrijgen van 220 Hz, 440
Hz en 880 Hz is een frequentiedeler
aangebracht, waarvan de deelfactor te
selecteren is. De uitgang van de frequentiedeler stuurt een buffertrap en de uitgang daarvan is direct gekoppeld met een
luidsprekertje.

Fig. 1. Voor het stemapparaat is doelbewust gekozen voor een L C-oscillator, omdat dit
muzikaal beter is verantwoord.

LC
Lscuttor

Hob-bit 5 83

frequentie
deter

buffertrap_<
LS

Schakelschema
Fig. 2 geeft het schema van het hele
stemapparaat. Daarin vormen spoel Li,
condensator Cl en C4, alsmede een
NAND-poort (Ni) te zamen de LC-oscillator. Om het wikkelen van moeilijke spoelen te vermijden, is voor Li een standaardmiddenfrequenttrafo van Toko gebruikt. Deze 455 kHz trafo hoefi voor ons
doel niet te worden gemodificeerd. De
zelfinductie van Li bepaalt, met de capaciteit van Ci, de oscillatorfrequentie. Het
zal duidelijk zijn dat Cl een goede
stabiliteit moet hebben. Voor deze condensator moet dan ook een polypropyleen-uitvoering worden genomen. Condensator C4 hoefi niet stabiel te zijn,
omdat deze alleen voor ontkoppeling
dient. Poort Ni zorgt bij de LC-kring voor
de nodige versterking om de vereiste
oscillatie op te wekken.
De LC-oscillator is niet voedingsspanningafhankelijk en 00k de temperatuur heeft
vrijwel geen invloed. De nauwkeurigheid 1021
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Fig. 2. Hot stomapparaat is opgebouwd rond 2 CMOS IC's. 1C2 is een digitale teller waarvan de 32'64 128 deelfactor wordt benut

van de oscillator is ruim voldoende voor
de muzikaal te stellen normen. Om de
oscillatoruitgangsflanken erg steil te krijgen, zijn achter punt 3 van IC1 nog drie
poorten (resp. N2, N4 en N3) in serie
geschakeld.
Allevier poorten van IC1 zijn in fig. 2
geschakeld als inverter. 1C2 stelt de
frequentiedeler voor. Uitgangspunt 5 van
IC1 geeft een deelfactor 32, uitgangspunt
4 een factor 64 en uitgangspunt 3 een
deelfactor 128. Met Si is zo de octaaf-A
880 Hz, 440 Hz en 220 Hz te selecteren.
De amplitude van het uitgangssignaal is
met potmeter P1 in te stellen.
Hoewel een instelpotmeter op de print is
aangebracht, kan hiervoor ook een gewone draaipotmeter worden genomen, die
op het front van een kastje wordt aangebracht.
Via Al wordt transistor Ti gestuurd, terwijl
de emitter van Ti de basis van T2 stuurt.
Ti en T2 zijn geschakeld als emittervolger
en zorgen alleen voor stroomversterking.
In de emitterleiding van T2 kan luidsprekertje L.S. worden geplaatst. Dit mag een
miniatuurtype zijn. 00k een luidsprekerimpedantie van 4 tot 16 0 is toelaatbaar. De
schakeling kan worden gevoed uit een 9
volt mini-powerpack batterij.

afwijkende stemmingen moet worden gebruikt, is het gemakkelijk om met C1 /1-1 de
hoogst vereiste stemming in te stellen.
Door toevoeging van S3 en C5 en/of C6
uit fig. 3 kan clan omschakelbaar (met S3)
worden gekozen uit lagere stemmingen.
Voor C5 en/of 06 moeten ook temperatuurstabiele condensatoren worden genomen.
Gezien de gangbare lagere stemmingen
zullen C5 en C6 ongeveer 330 pF zijn.
00k is het mogelijk om met verdraaiing

0
F

HB 152-\0

L
'
O~
%*'
9
9

van de spoelkern van Li een lagere
stemming in te stellen en de verdraaiing
van de kern te ijken. In dat geval kan het
beste worden uitgegaan van de middelste
vereiste stemming, zodat een redelijk
evenredige kernverdraaiing naar links en
rechts wordt verkregen.
Print
Fig. 4 geeft de layout waarop de schakeling volgens fig. 2 kan worden aange-

I...,.

91mp. :1I
0

0

Fig. 4. De layout van de print is met opzet langwerpig gehouden om hem gemakkelijk in
een standaardkastje in te kunnen bouwen.

Afwijkende stemmingen
Als de schakeling voor zeer nauwkeuriqe,

S3

4
1

75 76

Fig. 3. Voor het instellen van afwijkende
stemmingen zijn twee oplossingen mogelijk. De
h/er gegeven oplossing maakt gebruik van
vergroting van de condensatorcapaciteit van de
afgestemde kring.
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L

Fig. 5. De externe aansluitpunten voor Si bevinden zich allevier direct onder IC1 1C2.
Transistor T2 kan het beste liggend worden gemonteerd en worden voorzien van een M3 schroef.
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BOX
Componentenhijst bij fig. 2 en 5
weerstanden:
Ri = lOOkO.
R2= 1,2kC).
R3 = 47... 100 0/1 watt.
P1 = 25 kO, instelpotmeter, liggend
model, steek 5 x 10 mm.
condensatoren:
Cl = 39 nF, polypropyleen.
C2, C3 = 100 pF/16 V, axiaal.
C4=0,1 ... 0,22iiF.
halfgeleiders:
Di = 5,6 V, zenerdiode, 250.. .400
mW.
lCl = HEF4093BP (Schmitt-trigger).
lC2 = HEF4024BP.
Ti = BC54713.
12 = BD135.
overige corn ponenten:
Li = YOCS1 5000A, m.f. trafo, 455 kHz,
Toko.
1 print HB 152
6 printpennen, 1 mm rond.
2 IC-voetjes, 14-pens dual in line.
1 moertje M3.
1 boutje M3 x 6 mm.
1 luidsprekertje ca 250 mW, 4.160.

Afb. 6. Het complete en betrouwbare stemapparaat dat voor slechts weinig geld is te
bouwen.

11
bracht. De schaal is hier 1:1 en het
aanzicht van de layout is vanaf de
soldeerzijde. De compontenopstelling is
gegeven in fig. 5, terwijl afb. 6 een foto van
de complete print geeft. De print heeft 8
externe aansluitpunten, waarvan er vier
bestemd zijn voor aansluiting van schake-

laar Si, twee voor het luidsprekertje en
twee voor de voeding. Zowel schakelaar
S1 /S2 als luidspreker L.S. zit niet op de
print. De afmetingen van de print zijn
zodanig gekozen, dat de schakeling gemakkelijk in een klelne kunststof kast kan
worden ondergebracht.
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Fig. 1 laat H zien als vochtsensor in een
oscillatorschakeling die hier wordt govormd door AMV 2 (eon zgn. astabiele
multivibrator). Als cfe capaciteit van H
toeneemt, zal de frequentie van AMV 2
afnemeri. Om echter vanaf nut te kunnen
meten, is een tweede oscillator nodig die
in fig. 1 wordt gevorrnd door AMV 1. De
frequentie hiervan wordt vast ingesteld
met C6.
In fig. 2 stelt afb. A do uitgangsgolfvorm
van AMV 1 ult fig. 1 voor, Afb. B van fig. 2
is de golfvorm op de uitgang van AMV 2
uit fig. 1.

De hier beschreven relatieve-vochtigheidsmeter of elektronische hygrometer
kan zowel analoog als digitaal worden
gebruikt. In het eerste geval wordt een
analoge voltmeter op de uitgang van de
schakeling aangesloten, waarbij het meterbereiktussen nut en 1 volt gelijkspanFig. 1. voor rolatieve-vochtigheidsmeting zijn
twee osdilatoren nodig, waarbqin dit geval
AMV I wordt ingesteld Mq1Q
.'4A

L

II

voctstgevoelige
sensor
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fling ligt. In het tweede geval kan een
digitale voltmeter worden aangesloten.
In do reguliere handel zijn tegenwoordig
moole liquid cristal displays (LCD's) verkrijgbaar met ingebouwde elektronicaschakeling voor gelijkspanningsmeting tot
0,99 of 1,99 volt. Een dergelijk display is
ideaal voor onze vochtigheidsmeter en
kan bijvoorbeeld in de huiskamer een
permanente piaats krijgen, waar hij regelmatig de relatieve vochtigheid kan aangeyen.

De meting van de relatieve vochtigheid
wordt verkregen door de helft van de
vaste periodetijd van A, uit fig. 2, op to
tellen bij de variabeleperiodetid van B.
Als som ontstaat darYgolfvorm C ult fig 2
Als do relatieve vochtigheidioeneemt, zal
de periodetijd van B to.v. A veranderen,
zodat de uitgangspulsen (C) breder worFig. 2. Do vochtigheidsmeting is, elektrisch
gezien, het resultaat van periodevergel/kin
van 2 oscillatorsignalen Be uitkom
maat voor de relatjeyavohtjjjJ

De relatievevochtigheidsmeter, die we
yoor hot gemak kortweg RVM zullen
hpemen, werkt met een vochtsenor van
Philips (type 2322.691.90001). Een dergehjke sensor is eigentijk niets anders dan
een capaciteit die door vochtinwerking
van waarde verandert. Tussen nut en
100% relatieve vochtigheid ligt do waarde
hiervan tussen ca 110 en 150 pF. Om flu
een meetschakeling te krijgen, is het
in een
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den en daardoor meer oppervlakte hebben. Deze oppervlaktevergroting van de
pulsen van C heeft een groter gelijkspanningsniveau van C tot gevoig en dat nu
kunnen we meten als relatieve vochtigheid.
Schakelschema

cn

Bij de RVM volgens fig. 3 wordt gebruik
gemaakt van 2 CMOS IC's type HEF4001.
Doze IC's bevatten elk 4 NOR-poorten
met ieder 2 ingangen.
N3/N4 vormen in fig. 3 samen AMV 2 uit
fig. 1, waarbij H de vochtsensor is. AMV 1
uit fig. 1 wordt gevormd door Ni N2,
waarbij met trimmer C6 do schakeling
wordt afgeregeld.
De uitgangspulsen C uit fig. 2 ontstaan in
fig. 3 door punt 11, van poort N4, to
vergelijken met punt 13 van N4 en de
punten 5/6 van poort N2. Om eon redelijke
pulsenergie to krijgen, zijn de poorten N5
tm N8 parallel geschakeld. Via diode D2
= Dl gaan de uitgangspuisen naar P1,
die samen met R4 t/m R7 en C3 een
speciaal netwerk vormt dat ervoor zorgt
dat do niet-lineaire karakteristiek van
vochtsensor H toch lineair wordt.
Met P1 kan de schakeling worden afgeregeld in lineariteit, terwijl met C6 de ijking
van do schakeling wordt uitgevoerd. Dit
kan hot beste door eon 'gewono hygrometer te nemen en do meetwaarde
daarvan met die van de uitgang van do
schakeling volgens fig. 3 te vergelijken.
Door dit gedurende enkele dagen te doen
kan een lineariteitfout worden vastgestold
en eventueel worden gocorrigeerd met
P1. Daarbij kan C6 hot beste eorst worden

rnmnnnantnnnnctallinn I/nor

r

I

ai

Fig. 4. De layout voor de schakeling volgens fig. 3. Do schaal is h/er 1.1 en het aanzicht is
van do soldeerzijde.

Pin

Fig. 3. Hot schakelschoma van deRVM is
opgebouwd rond 2 CMOS/C's.
De schakeling trekt maximaal zo 'n 8 mA.

tin crhnknlinn i1rilfionc fin
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REINAERT ELECTRONICS
uw adres voor
elektronica en deskundig advies
Blasiusstraat 14-16

Tel. 020-947218

1091 CR Amsterdam

KEF

020-658051

Open nqsfljden.
maandag tIm vrijdag 9-18 uur.
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Componentenlijst bij fig. 3 en 5
weerstanden:
Ri, R2 = 470 kO, maximaal 5% tolerantie.
R3 = 1800
R4 = 820 kO, maximaal 5% tolerantie, liefst
1%.
R5, R6 = 15k0, maximaal 5% tolerantie,
liefst l%.
R7 = 10 kO, maximaal 5% tolerantie, liefst
1%.
RB = 1 kO.
P1 = 10 kO, instelpotmeter, horizontaal,
5 x 10 mm steek.
Afb. 6. De print is gering van afmetingen en
gemakkelijk van componenten te voorzien. De IC's
kunnen het beste op voet]es worden geplaatst om eventuele
service te vergemakkelijken. In dit geval is, ter verduidelijking, de
vochtsensor op de print geplaatst. Voor een goede werking dient de sensor zich te
bevinden in de te meten luchtstroom.
'

afgeregeld bij een zo laag mogelijke
relatieve vochtigheid. In fig. 3 kan op de
uitgang een analoge of digitale voltmeter
worden aangesloten. De minimale aansluitimpedantie is ca 40 kO per volt.
Print
Fig. 4 geeft de layout en fig. 5 de
componentenopstelling voor de schakeling volgens fig. 3. Ter verduidelijking
geeft afb. 6 nog een foto van de hele print,

Aangeboden
ZX81 + 16 K RAM + printer + interface +
speciale AVT monitor + save/load controller + voeding + veel software en literatuur. 11600,—. 8 MHz oscilloscoop 1 -kan.
1 400,—. Pioneer stereoversterker type
SA-700 1 300,—.
B. Bruijn Plomp, Geerdinkhof 9, Amsterdam, tel. 020-909898.
Wegens omstandigheden: Acorn Atom 12
+ 15 K met FP + TK ROM + joystick,
voeding, cassetterecorder, ca 275 programma's en boeken.
P. v. d. Berg, Harpstr. 16, 5402 DG Uden,
tel. 04132-66854 na 18.00 uur.
VIC-20 colorcomputer incl. cass.recorder
joystick, ROM-spel, 8 VIC-boeken, 10
cassettes met programma's en jaargang
VIC primeurs. Alles voor 1 950,—.
Tel. 035-850101.
VIC-20 + floppy disk drive 170 K +
matrixprinter + cass.rec. + afron bord met
Hob-bit 5 / '83

waarop we in dit geval de vochtsensor
hebben geplaatst. Normaal gesproken
moet deze natuuriijk de omgevingslucht
'voelen' en dus niet in een luchtdicht,
ventilatiearm kastje zitten.
De schakeling heeft 5 externe aansluitpunten, waarvan 1 en 2 bedoeld zijn voor
de bipolaire vochtsensor. De niet gestabiliseerde voedingsspanning of batterij komt
tussen de punten 3 (+) en 5 (nul). De
analoge of digitale voltmeter wordt tussen
de punten 4 (+ meter) en 5 (- meter)
geplaatst.

Hobjes is een vraag- en aanbod-rubriek waarin
abonnees gratis een advertentie kunnen plaatsen. Opgegeven advertenties mogen geen
handelskarakter hebben. De redactie behoudt
zich het recht voor om advertenties in te korten
of te weigeren.
De tekst kunt u opsturen naar redactie Hobbit,
postbus 23, 7400 GA Deventer.

voeding + 11 K RAM + assembler +
grafisch ROM + 5 ROM spelen + joystick,
10 disks, 45 cassettes, veel boeken,
jaargang VIC primeurs, PBE en erg veel
software, nieuwpr. 1 7.800,—, vraagpr.
1 5.000,—. Teleton cassettedeck, metal,
LED-meters 1150,—. Philips tuner/versterker, 20 W, voorkeuzezenders 1100,—.
W. Sche veers, Spaarndammerstr. 39/I1,
1013 STAmsterdam.
Diverse programma's voor HP-41 C en
HP-41 CV. Zowel ontspannend als wetenschappelijk. Lijst op aanvraag verkrijgbaar.
I. Jacobs, Wilsonstr. 16, B-2580 SintKatel;jne- Waver, Belgie.

condensatoren:
Cl = 1 IJF/16V,axiaal.
C2 = 22 .IF/16 V, axiaal.
C3 = 0,22 pF; liefst maximaal 10%
tolerantie.
C4 = 68 pF, liefst maximaal 10% tolerantie.
C5 = 100 pF, liefst maximaal 10%
tolerantie.
C6 = 3/6 .. 40 pF, trimmer.
halfgeleiders:
Dl = 1N4148.
D2 = 12 V/250 ... 40 mW, zenerdiode.
lCl, lC2 = HEF400113P.
overige componenten:
H = vochtsensor, Philips type
2322.691.90001.
1 printje HB 151.
5 printpennen, 1 mm rond.
2 IC-voetjes, 14-pens 'dual in line'.
1 analoge of digitale voltmeter, 1 volt voile
schaal.

Gevraagd
Wie heeft voor mij het schema van de
geIntegreerde 18 W Eurofunk versterker
model EFA-2000? Tevens een schema
van een prof. studiomengtafel (spec. v.
synthesizerstudio), met mm. 10 mengbare
ingangen met 1 x disc, 3 x tape, 6 x aux
+ 2 mono mics. Liefst met nagalm of
andere regelmogelijkheden zoals b.v. fader, afluistering enz.
G. Diepeveen, Abelenlaan 30, 3181 WE
Rozenburg.
Wie kan mij helpen aan de volgende
schema's (voor Philips mengversterkers):
NL 3708 microfoon-voorrangseenheid; NL
3717 limitereenheid.
J. P. Tap, Oosterstationsstr. 8, 9981 CE
Uifhuizen, tel. 05953-2177.
Philips mengpaneeleenh. NL 7307- (2x)
NL 3717, NL 3713, NL 3711 (evt. ruilen
voor NL 7311). Kopieën bouwbeschrijving
& layouts ook welkom.
Tel. 078-122864.
Lamp voor osc. RCA JAN-5CP1 of goedkope osc. werkend, voor inv. van 86 jaar.
Ed. Grauss, Kapelsesteenweg 242, 2130
Brasschaat, Belgie.
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iMicrocomputerLecbniek
en de invloeden die de computer op de
samenleving en de bedrijfssituatie uitoefent.

Computertechniek: een

2) Digitale technieken

studierichting met toekomst!
om per 1 augustus 1982 met een 1 -jarige
De stormachtige ontwikkelingen die vervolgopleiding te beginnen.
De toelating tot de opleiding staat in
de micro-elektronica heeft
principe open voor een ieder die in het
doorgemaakt en nog doormaakt,
bezit is van een diploma MTS-elektrotechkonden natuurlijk niet ongemerkt aan niek, studierichting elektronica. Ook leerhet technisch onderwijs voorbij gaan. lingen die niet in het bezit zijn van zo'n
diploma, kunnen in aanmerking komen, dit
Leerlingen van de Middelbare
Technische School (MTS) die er we[ ter beoordeling van de MTS-directie.
wat in zien om in de toekomst te gaan
De opleiding bestaat uit één studiejaar op
werken met micro- of minicomputers, school, gevolgd door een examen. Het
kunnen sinds kort aan vier MTS'en
praktische leerjaar, dat aan het einde van
de MTS-opleiding moet worden doorloin Nederland een speciale,
doelgerichte vervolgoleiding volgen. pen, kan dan na afloop van de vervolgstudie worden gevolgd (bij de MTS
's-Gravenhage). De vervolgopleiding is
I identiek aan de overige lessen van de
MTS m.b.t. examenregeling, duur en
inhoud van het praktische leerjaar en
schoolvakanties. In totaal bevat de vervolgstudie 6 lesvakken. Dit zijn:
-

Opleiding

1) Bednjfskunde

De minister van onderwijs is aan de vraag
naar een goede opleiding computertechniek tegemoet gekomen, door deze vier
MTS'en (Ede, 's-Gravenhage, Helmond
en Rotterdam) toestemming te verlenen

Met dit yak worden de leerlingen voorbereid op alle, niet-technische aangelegenheden waarmee zij in hun werkkring
kunnen worden geconfronteerd.
De onderwerpen dieter sprake komen,
zijn onder meer bedrijfstechnische zaken

Bij de nieuwe opleiding Computertechniek van de MTS in Den Haag wordt gebruik gemaakt van het
modulaire microcomputersysteem SMP van Siemens (Foto: Siemens)

Naast de geIntegreerde schakelingen
waaruit de computer is opgebouwd, yinden we in een dergelijk apparaat nog tal
van 'conventionele' schakelingen, behorende tot de dig itale elektronica. Doel van
deze lessen is het verdiepen van de reeds
aanwezige kennis van digitale techniek,
het aanbrengen van nog niet aanwezige
kennis en een uitbreiding met onderwerpen die specifiek 'computergericht' zijn.
3) Datacommunicatie

Het yak datacommunicatie heeft als doel,
de leerlingen kennis en inzicht te geven
van en in de diverse randapparaten, de
koppelingen tussen randapparatuur en
computers en tussen computers onderling, alsmede de datatransmissie.
4) Hard ware-architectuur

Het yak 'hardware-architectuur behandelt
de opbouw van computers (algemeen en
specifiek) en de bouwstenen, waaruit een
computersysteem is opgebouwd.
5) Software

Gedurende deze lessen worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de verschillende programmeringstechnieken en programmeertalen. Voorts zal de functie van
besturingssystemen onder de loep worden genomen.
6) Meettechniek/prakticum

De leerlingen worden gedurende deze
praktijklessen geoefend in fijnmechanische vaardigheden, zoals het instellen en
afregelen van opnemers en weergevers.
Verder komen de moderne verbindingstechnieken aan de orde, evenals het
bedienen en gebruiken van diverse meetapparaten. Ook storingzoeken in een
computer komt ter sprake, zowel hardwarematig als softwarematig.
Conclusie
Een bezoekje aan de MTS 's-Gravenhage (Leyweg) maakte duidelijk dat deze
opleiding een slap in de goede richting is
voor de opleiding van jonge technici. Men
heeft de beschikking over de meest
moderne en geavanceerde meetapparatuur en over verschillende microcomputers- en systemen.
Het is een positieve ontwikkeling dat
MTS'ers, die hun eerste wankele schreden zetten in de praktijk, d.m.v. deze
vervolgopleiding een goed stuk kennis en
ervaring van en in computertechnieken
kunnen opdoen.
-
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880

t oH
0881 TI

M EL DLSCHE DEUROEL

87.75

880.0130
880.0131
890.0132
980.0133
880.0135

H069II
908811
808811
HOBRII
N089IT

130
131
132
133
135

FUNKTIEGENERATOR 1E DEEL
FUNKTIEUPNERAT0R 2E DEEL
FUNKTIEGENERATOR 3E DEEL
FUNKTIEGENERATOR 4E DEEL
ANT STERKTERE$ AUTOR

99.75
25.35
43.00
49.20
50.65

890.0136
880.0137
880.0138
880.0139
880.0140

#08811
HOBBLI
808811
H009U
H088IT

136
137
138
139
140

HANDIGE METERAUT
UNIVERSELE OPAMP TESTER
BLIKJE ONIPLOFT
TELEPOONBELGENEUGEN
LAB VEILI9HEID

59.95
27.00
26.60
23.95
39.95

880.0141
880.0142
880.0143
890.0144
890.0145

HOBBIT
NXRBII
800811
HOBBIT
HOBBIT

141
142
143
144
145

US ZENDER
US ONIVANGER
RAARTLEESLAMP
STEREO TRANSISTORSQUELCH
TEMP ADAPTOR VOOR DIG MET

34.95
41.35
17.50
26.25
19.70

980.0146

9069.11 146

AUDIO II

24.65

880.0004
880.0005
880.0006
880.0007
880.0008

H089IT
808811
HOB8IT
8008IT
808011

4
5
6
7
8

SPANNINGSMEETPEN
ZENDER IR APSTANDSBEO
ONIVANGER 18 AFSIANDSBED
REACTIE1ESTER
EFF SPANNINGS8EWAKER

58.65
21.15
49.70
65.50
12.45

890.0009
880.0010
880.0014
990.0015
880.0016

808811
808811
808811
908811
808811

9
10
13.14
15
16

VERSTERKERSUSTEEM 08
NEIVOEDING DRAAGB APF+IR
ELEKTR KONIJNENJACNT
ANTIPLOPSCHAKELING
VENSTERINDIKATOR

110.25
69.50
49.50
42.00
21.60

880.0017
890.0018
880.0019
890.0021
F0.0022

H088IT
808811
HUBRIS
808811
HOBRIT

17
18
19
21
22

POSIFADINO
ELEKTR MULTIMETER

94.75
119.00
39.75
42.50
39.50

880.0023
880.0024
890.0025
880.0026
890.0027

808811
HOBBIT
808811
900011
809811

23
24
25
26
27

SMETER
ONV FREKWENTIE TELLER
.JNIUERSELE COMPARATOR
DEF LAMPEN SENSOR
STABILISATORPRINT El

94.70
15.75
19.90
2480
22..05

861.0001
861.0002

MEMO 91
KEMO 82

AUTOLICHTEN ALARM 6-128
SPANNINGSOMVORMER

18.00
*5.75

880.0028
880.0029
880.0010
880.00.1
880.0032

909811
800911
#08811
808811
HOBBI1

28
29
30
31
32

ELEKTR TELEFOONBEL
ELEKTRISCH AK0ET ADAPTOR
DEURBEL GEIN
VOEDING DEURBELGELUID*TR
ARKULADER
TR

27.90
23.90
36.70
36.70
55.25

861.0003
861.0005
861.0006
961.0007
861.0008

REMO
REMO
REM O
REMO
MEMO

83
05
86
97
BR

WISSELKNIPPERLICHT 6-12V
MUGGENVERSCNRII(RER 99
WATERMELDER 98
ELEKTRISEER APP 45V
NETVDED IA 6-9-128 El 19

7.90
13.50
12.40
20.25
22.50

880.0033
880.0034
880.0035
880.0036
880.0037

808011
N008IT
#08811
#00811
#00811

33
34
35
36
37

ROGERPIEP
UNIVERSELE SPANNIN0SINDIK
OELEIOERTESTER
AAN000KSCNARELAAR
LUXE METR0900M

14.75
19.95
23.90
16.35
27.05

861.0009
861.0010
861.0011
861.0013
961.0014

REMO
REMO
REMO
MEMO
REMO

99
810
911
813
814

MINI LOOPLIGHT 12V
SIRENE 3-68 19
SENSOR IIPSCN 6-12V
TRANSISTOR UNIV 98
27 MHZ MEETZENDER

13.50
20.25
20.25
23.65
20.25

MEMO
REMO
MEMO
MEMO

B15
816
817
8*8
819

MIST800RN 59 4.5-128
ELEMTR KANARIE 98
MONSTER BOUWSEX
2 WAIT FM ZENGER 9-248
1 XANAAL 10 KIT

20.25
31.50
13.50
16.90
16.90

861.0021
861.0022
861.0023
1*61.0024
961.0025

MEMO
MEMO
MEMO
MEMO
MEMO

82*
822
823
924
821

3 KANAAL LO KIT
6 KANAAL LO KIT
LOOPLICHI 2208
STR080SCOOP LANG 2208
STRGB0SCOOP U VORMIG 2208

33.75
54.00
49.50
40.50
47.25

861.0029
861.0033
861.0035
961.0036
861.0037

MEMO
REMO
MEMO
MEMO

REMO 829
833
835
936
837

LICNTSLANG 6.5 METER
3 RAN LO MICRO 220V
FBI 128 159 SIRENE
UFO 128 159 SIRENE
CIJFERSLOT 129

101.25
33.75
23.65
23.65
20.25

861.0038
861.0039
961.0041
861.0042
861.0043

MEMO
MEMO

REMO 838
839
041
MEMO 842
MEMO 843

SF'ANNINOSOMV 12-2208
APFELRADIO
TOONGENERATOR 3-98
TIJDSCHAMELAAR 6-9V
MNIPPERLICHT 6-I2V

23.65
20.25
19.35
21.40
7.90

861.0045
861.0047
961.0048
861.0049
861.0051

REMO
KEMO
MEMO
MEMO
REMO

845
847
848
849
851

LICNTSCHAKELAAR 69
MENGPANEEL 3-169
IEMPERATUUR SCH 68
DIMMER 16009/2209
SASDETERTOR 128

21.40
24.75
21.40
28.15
65.25

961.0052
861.0055
861.0057
861.0061
961.0062

REMO
MEMO
MEMO
MEMO
MEMO

852
855
857
861
862

TORPEDOJASER SIRENE 6-128
METAALZOEKER
IJSWAARSCNUWAPP
ELEKTR ZEKERING
IR LICNTSCNAKELAAR 128

28.15
22.50
16.90
*6.90
47.25

861.0063
861.0064
861.0065
861.0066
861.0067

MEMO
KEMO
MEMO
KEMO

MEMO

863
864
865
866
967

DIGITAAL CIJFERSLOT
NEIVOEDING 0-29V 2.20
SPANNINGSOMV 6-12/12-308
STOOMLOK GELUID+FLUIT
ANT VERSTERRER VOOR AUTO

56.25
29.25
42.75
45.00
11.25

961.0069
861.0071
961.0072
861.0*01
861.0106

REMO
MEMO
MEMO
REMO
REMO

869
871
872
MI
M6

AFLUISTERSTETHOSCOOF
SNELHEIOSREG MODELS
269 VERSTERKER MET IC
KOJARSIRENE MODULE
1 KANAAL MODULE

47.25
45.00
45.00
36.00
14.65

861.0*07
861.0108
861.0109
861.1010
861.1012

MEMO

MEMO M7
MB
MEMO P19
MEMO RIO
MEMO 912

3 KANAAL MODULE
KNIPPERLICHT MODULE
LICHTPULSEN
2 RAN LOG PLICNT
DIMMER MODULE

33.75
16.90
31.50
31.50
36.00

MEMO M13
MEMO 914
915

SCHEMER MODULE
ONTSIOORF1LTER MODULE
SPANNINGSOMV M000L

33.75
14.65
22.50

890.0038
880.0040
880.0041
880.0042
880.0044

808811
HOBBIT
900811
909011
809011

38
40

880.0045
890.0046
880.0047
890.0049
890.0051

OIPIMERAUTOMAAT

1LANS+V0LUME REG SCHUIFF
ONREGELING SCHUIFP

42
44

1NBRAAKPREVENTOR
AUTO 1889098 ALARM
VERKEERSLICHT
JOLIJI GENERATOR
PSTCNOLOOISCHE 0EURBEL

45.65
34.95
23.10
23.85
32.85

008011
009811
HOBBIT
NOBBIT
808811

45
46
47
49
51

FOWERKNIPPERLICHT
AKKUHULP +18
ZENDER SELEC11EVE CB CALL
ONTVANGER SELECTIEVE CO C
VOEDING YOUR 519 SF El 1

21.05
55.75
21.95
23.35
27.95

980.0054
890.0058
880.0063
880.0065
880.0066

N098II
#09811
909811
909011
008811

54
58
63
65
66

EENVOUDIGE LICNTAUT
AUDIO SQUELCH
UNIVERSELE LED KNIPPERAUT
LOOPLICNTPRINT SIURIN0
EENV LOGIC TESTER

19.95
23.70
13.80
23.15
15.80

880.0067
880.0068
880.0069
880.0070
880.0071

008811
#08811
HOBBIT
#08911
#08811

67
68
69
70
7*

LDOPLICHTPRINT POWER
KRACHIVOEDING 12.5V 100+1
VINGERDIMMER
VAN ALLES +800 W61 VERST
KORTSIUITING?VDEOING UIT

18.70
143.10
31.55
61.05
28.70

880.0072
890.0073
880.0078
880.0079
990.0099

#08811
#08811
#08911
958811
#08911

72
73
78
79
99

*00 WATT POWERMETER
ZENDP0OTVDEDING.TR
LUCIFER RADIO EX BAIT
DIG1TAIE DING.DONG KLOK
ULTRAROOE ACNTERUITRIJHUL

99.00
146.05
39.30
139.50
69.50

880.0100
890.0101
880.0102
880.0103
890.0104

808811 100
808811 101
808811 102
103
H0RSIT 104

EXPANDER
BOOSTER
MODELVERLICHIINS
UNIVERSELE BIKE UDDRVERST
LICNINETSCHAK + MINISCH

51.35
31.50
20.35
16.20
28.15

880.0105
890.0106
890.0107
880.0108
980.0109

#08811
0089fl
#00811
HOBBIT
808811

105
106
107
108
109

ENERGIE LICHTAUTOMAAT
STEREDKNIJPER
IIELUIOSTOVENAAR
PET TREMOLO
LF PULSOAK

880.0110
990.0111
880.0112
980.0113
880.0114

808911
808811
HOBBIT
808811
HOBBIT

110
Ill
112
113
114

CHORE ALARM
BINNENVERL AUIOMAAI
ENERGIE VR VENTILATOR AUT
RUIKENDE VENTILATOR
STAB 8008MACH REGELING

880.0115
880.0116
0.0117
0.0118
880.0119

HOBBIT
008811
HOBBIT
#09811
HOBBIT

1*5
116
117
118
119

ELEKTROHISCHE NASALM
EENV CAPACITEITSMETER
DRIE DOPJES EN EEN ERWI
MULIICOOESLOT
FREKWENTIE WALS

269.00
46.50
28.40
48.50
51.75

0.0120
N80.0122
0.0121
880.0123
880.0124

#08911
HOBBIT
809811
HOBBIT
#09811

120
121
122
*23
124

LOPEND LICHI
GARAGE PREVENTOR
OPT/AROEST VIDEISIOFEEW
SOLID STATE SELECTOR
P900K 220 V TIMER

26.30
21.95
21.55
25.05
35.20

880.0125
880.0126
880.0127
880.0128
880.0129

NOBBIT
909811
008811
H0BBIT
#00811

125
176
127
128
129

LED IJITSTURINOSBALK
MILLI OHM METER
DUB8ELE VOEDING • TR
STROOMBEGRENZER
INTELLIGENTE REBLICHTVOET

N

.

NOBBIT

out

27.05
28.55
109.00
21.15
27.50
25.05
14.95
28.05
59.35
31.90

49.10
71.70
134.95
28.70
23.95
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861.0015
961.0016
861.0017
861.0018
861.00*9

861.1013
861.1014
861.1015

MEMO

MEMO
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dot, hoe, wear en waarom inetaaldetectors?

On see] een proefschukeling op te zetten is
or mu 000rtaan een zg. draadpen. Dit instrumentje, wat er uit ziet als een ballpoint, wordt
aan de bovenzljde voorzien van een klosje dread.
De dread wordt door bet midden van de stift near
de punt geleid. Door flu met de pen eenvoudig om
de dread van een onderdeel, IC-pen, connectorpen
o.i.d. te draudien wordt de bedrading gelegd.
Als dot gebeurd is, wordt de dread aan bet onderdeel oast gesoldeerd. waarblj door de wannte
vokautounatisch de isolatie smelt. Als hulpimiddel voor bet in rechte banen houden van de bedrading zijn kabelgootjes verkrljgbaar, die op
elke gewenste lengte kunnen worden afgeknipt en
op de print gelijmd. Tevens zijn 4 kleuren dread
en een rol blank montagedroad verkrijgbaar.
Do prijzen:

ten elektronisch apparaat, waarniede bet nogelijk
is metalen of minerale objecten op te sporen die
begroven zijn, of onderpronds, onderwater, in nuren
of holle rulmten. Dc detector brengt een magnntisch
veld 000, wat 000rtdorend'wordt gecontroleerd. ledere verandering van dat veld door metalen of mineralen wordt neteen zlchtbaar of hoorbaar gemaakt.
Met is zelfs mogelljk on met detectors een onderscheid to makem tussen waardevolle en miet waardevolle materialen. (Dc detector geeft redel,jk
nauwkeurig eon of goad, zilver dan we] spijkers
ed. gedetetteerd worden)
Leverbaur zijn:
Pr 101: Zoekschotel lScn. - ingebouwde luidspreker - verstelbare steel - aansluiting year hoofdtelefaon - volume regelear - precisie zoekmogelijkheid. .1 270,00
Zoekschotel 20 cm, waterdicht - ingeBC-4:
bouwde luidspreker - eeldsterktemeter verstelbare steel - dieptebereik 000r een
enkele font tot 30 cm, en voor een groot
metalen 000rwerp tot 1,10 meter. Niet
gevoelig voor kleine ijzeren voorwerpee
(kroonkvrken, spijkers etc) ........1 488,00

Draadpem (voorzien van rol blank dread) ... f
Setje net 4 rollen dread blauw............f
Setje met 4 rollen dread rood.............f
Setje met 4 rollen dread groen ............1
Setje met 4 rollen dread koperkleurig .....1
Setje net 4 verschillende kleuren ........F
Printpenmen 100 stuks .....................1
Setje met 20 draadgootjes van 15 cm ....... 1

16.95
11,95
11,95
11,95
11.95
11,95
4.85
16,95

088Tr8aL4)JTS
MB 147 Audio-infra-rood zender-ontenne
[en infra-rood anteane bestoat ult een serie
Infre rood LEDs, die het signoal altzenden.
Print met LEDs en speciole reflectorem,
trafo an brugcel kost .....................1 69.15
49 801 Reqelbare ]abvoedlnq 0-309, 0-2W
ten regelbane voeding Is ondenkbaar in bet
ossortiment van de anateur-elektronikallefhebber. Pekket bevat print, trufo, alle benodlgde onderdelen, koelplaat. Isolatlenaterima] en netsnoer. Met host .................1 109,95

Coinmaster TR/52: automotisthe grondinvloeduitschakel imp - isgebouwde luidspreker
kmptel efoomaansl aiting - verstelbare
steel - 15 cm. waterdlchte zoekspoe] aut. LED batterij controle - cenvoudige
bedieniog - metalen kast - geschikt voor
non-ferro en ferromuteridlen - diepte
bereik van 10 tot 20 cm. voor een enkele
nunt tot 50 cm. your grote metaa]delen.
Dc prijs man deze zoeker ..........1 501,00
PC 60: Eeevoudig te bedienen drukknopafsteming lmgeboawde luidspreker - veldsterkteineter batterij controle - dlscrlmlnatiecontrole
(nerwerpt afval metaal) - 15 cm zoekschotel, wyterdlcht - eanslulting moor hoofdtelefoon - dieptebereik tot 17 cm voor
een enkele nunt en 70 cm moor grate metalen voorwerpem - verstelbare steel volumeregeluar .................... 1 690,00
(Grotere nndellen op aanvraag)

6LEJCTUL4 VVDL.

HO 149 2 o 12 Watt booster

83022-5 Toonreelinq veer Prelude

Sue] en eenvoudlg deze booster veer een vernepen van 2 x 12 Watt. Ingangsimpedantie is meer
dan 10 en kanmalscheldlng groter dan 40dB.
Pakk.t kost Inclusief koelmaterlaal .......F

[em effektieve toonregel lug voor de Prelude
voorversterker met onschakelbare kantelpsnten.
lovens word voorzien in een by-pass schakelaar
mm 00k eems lamps de regeling te kunnen.
t pakket wordt geleverd met potmeters en
hakelvars en host dun ...................1 67,35
Als U reeds een busprint heeft aangeschaft net
alle schakeloars en potineters, dam vervallen
de schukeluars en potmeters blj dit pakket.
Dc prijs wordt dan ........................1 45,05

MB 150 Intelllgente temperatourregeting
ten elektrenische regelaar, waarniede de temperatuur van verwarmingselementen zeer precies
geregeld ban worden. Bruikbaar tot 2kWatt
Print, cue komponenten en koeling ........ F

7

bestelinfor matle

-

O kunt schriftelijk of telefonisch bestellen. Dc bestellimgem warden verzorgd door once afdeling postorders,
welke is gevestigd in Eindhoven. Gel ieve 11w bestelling
dus to richten aan:
Openingstijden Posterderafdelinq:
DE BOER ELEKTRONIKA B.V.
Maamdug
13.00 - 18.00
AFDELING POSTORDERS
Dinsdag
09.00 - 18.00
KLEINE BERG 39 - 41
Woensdag
09.00 - 18.00
5611 JS EIND000EN
Donderdag 09.00 - 18.00
(telefoon 040 - 448229)
Vrijdag
09.00 - 18.00

Openingstijden Dc 80cr ElektronikawinkelS:
Once wimkels zijn OP de gebruikelijke tijden open.
Winkels in Helmond, Den Bosch en Dordrecht
Muandag:
gem loten.
Winkel in Eindhoven geopend van 13.00 - 18.00 our.
Koopavond: In Dordrecht en Den Bosch op donderdag tot 21.00 uur
In Eindhoven en Helmond OP vrijdag tot 21.00 uur.
Alle winkels open tot 17.00 uur.
Zaterdag:
Postorderafdeling gesloten.

technlsche vragen

Techsscve uragen kant U stellen or'aoensdayrsiddeg van
16.00 tot 18.00 uur. Wij zorgenervoor, dat or dan eon
techmische man amn de telefoon is.

Alle in do advertentie genoemde prijzen zijn onder voorbehoud
en kunnen gewijzigd worden. Dc prijzen olin inclusief BTW.

_Jn
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83041 Schakelklok

,
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[en zeer uitgebreide schakelkiok net ueel sagelijkheden. Do blob geeft door middel van vier
displays de tijd oem (tat 24.00). em heeft vier
prograneneerbare uitgamgem. Elke uitgamg bun near
keuze Of een programme afwerkem met 28 eerschlllende schakeltijden gedurende een week, of 01cr
schakeltijdee die don elke dag berhoald worden.
De diverse funkties en de toestumd van de uitgamgem worden door middel man LEDs aangeduid. 00k
geven LEDs oan welke dog van de week bet is.
Progranineren is zeer eemvoudig. Met pakket bevat
alle weerstanden, kondensatoren, halfgeleiders,
IC-voeten (ook wo-voeten voor bet op afstamd
k,innon nonterem van de displays), de print, de
frontpleat net speciale connector, een batterlihouder, cohering em zekerimghouder, netseoer em
trufo, nomtagedraad en soldeertin. Kost ... 1 289,00
Zomder frontplaut host bet pakket ........ 1 240,00
Ook leverboar met 4 relais, 7 micads, schroeven.
boron, afstamdsbussen en speclale 220-volt print
en zekeringen met houders. Dc relais, zekeringen
o.d. cordon op doze print genomteerd ......1 369,00
83052 Wattmeter
Hoeveel stroon gebruikt eon gedimde lamp? Wat
gebruikt do oven in do Stand 7? Hoeveel levert
de elektrlsche windmolen? Dot alles bunt U metem
met deco watt-meter. Dc meter is later nog alt
to breidem tot kilo-watt-uur-meter. Wordt geleverd zander bust. tout met meter ........1 105,20
83022-2 em 3 Prelude MC- en MD-vooryersterker
000rversterkers van zeer goede kwalitelt om echt
ulles ult do plaat te hulem. Voor do prelude zijn
yr twee, een voor een Moving-coil element en een
voor een MD-element.
Dc Moving-Coil vmorversterker kost........1
49.95
Dc M3-vonrverster kost (83022-3) ..........1 68,75
83022-4 Prelude Interlude
Eon bouwpakket waarnee het mogelijk is on de
Prelude voarversterker op afstand te bedienem.
Met pakket bevat do regeleenheid die in do vwrster....
kor gebouwd dient to worden. Staring is nngelijk
met een viertal potineters en eon schakelaar, dock
later 00k net een Infra-Rood zender,
Hot pakket kost zmnder potreters ..........1
77,40
00k met schakelaar en potmetor ............1 88.70
83024 Visserijband-ontvaiger
Len eemvoudig te bouwen. over goed werkende
ontvamger voor frekwonties von 1500 tot 4000
kHz, de visserijbamd. Echte spanning, aeontuur en romantiek met doze omtvanger. Bouwpakket bevat eoedlng, twee 10 slagenpotmeters
en alle benodigde kompunenten en kost .....1 169,00

hoe te betalen

1. vooruttbetulen:
(extra boSton 1 5.00)
- Op girorekening 2155669. Vermeldt duidelijk wat U wilt
bestel]em op do Strook "mededelingen"
- Op bankrekenimg 15.00,48.394 van RaBoBank to Eindhoven.
Gaarne duidelijk schrijvem wat 0 wilt hebben, want ander
ontuangen wij Uw bestelling nogal verninkt blijkt in do
praktijk.
- U stuurt any een grueme betaolkoart, eon girobetoalkaart
(met hot kaartnumner) of eon eurocheque met eon apart
briefje erbij wat U wilt hebbem. Zorg ervoor dat do cheque
getekond is on van alle nummors voorzien.
- U Stuart on's een giro-overschrijvingskaart. Wij zoeken
Ow bestelling bij elkoar, vullem bet juiste bedrag in
em zenden Ow kaart door aam de PCGD. Na omtvangst
van de overschri icing sturem wij U de bestelde goederem,
U. Rembours:
(extra kasten 1 9,00)
O betaalt bet bestelde uan de postbade

3. Op rekening.
Niet nogelijk. Roadpleeg onze adniniutrotie your een
eventuele afspraak.

I deboer
I elehtronika

------

POSTORDERS EINDHOVEn1 040-448229
KLEINE BERG 39-41, 5611 38 EINDHOVEN 040-448827
ZIJID KONI00088EWAI. 58, 5701 NT HELMOND 04920-35289
078-148757
VOORSTRAAT 431, 3311 CT DORDRECHT
(ITADELLAAN 19, 5212 VA 'a HERTOGENBOSCH 073-137580
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Steeds meer mensen gaan ertoe over om hun kostbare bezit te
beschermen tegen ongewenste bezoekers. De op de markt aangeboden
apparatuur is vaak duur. Daarom kan dit inbraakalarm een goed
alternatief zijn, de faciliteiten die deze schakeling biedt liegen daar niet
om.
De schakeling is zo ontworpen dat er geen ingrijpende wijzigingen
hoeven te worden aangebracht in de elektrische bedrading van de auto,
wat storing voorkomt en eenvoud bevordert.

Het voordeel van deze tijden is, dat het
alarm binnen kan worden aan- en uitgezet, zodat er geen schakelaar aan de
buitenkant hoeft to worden aangebracht
en het alarm niet blijft doorloeien en de
accu gespaard blijft.
Een Iaatste punt dat nog dient te worden
opgemerkt is het stroomverbruik, dat met
25 mA toch wel gering mag worden
genoemd. Mocht dit nog niet acceptabel
zijn, clan is de stroomopname nog Weiner
te maken door in plaats van de normale
uitvoering van het timer-IC, de NE555, de
CMOS-uitvoering, de NE7555, te gebruiken.

Accuvriendellik

Blokschema

1

schakeling is op te splitsen in vijf
blokken zoals getekend in fig. 1. Centraal 10,

Er An vier onafhankelijke ingangen, die
rechtstreeks kunnen worden aangesloten
op het deurcontact van de binnenverlichting en de contacten van de eventuele
koffer- en motorruimteverlichting. Maar
natuurlijk kan 00k gebruik worden gemaakt van losse maak- en verbreekcontacten.
Het alarm wordt geactiveerd door een
toestandsverandering van een van de
ingangen, over het voordeel hiervan
straks meer.
Met behulp van drie instelpotmeters kunnen drie tijden worden ingesteld, resp.:

ci an /u if

Fig. 1. Hot b/okschema van hot
auto-inbraakalarm.

uifs taptijd

putsvormer

ITThGGER I

alarmuitgong

alarm -

tijd

1. Uitstaptijd, na het inschakelen van het
alarm, max. 10 s.
2. lnstaptijd, om hot alarm binnen te
kunnen afschakelen, eveneens max. 10 S.
3. Alarmtijd, zodat het alarm na een
bepaalde tijd weer afschakelt, max. 5 mm.
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Fig. 2. Over al/e IC's is een condensator van 4,7pF
geplaatst om storing op do voeding zoveol
mogelijk weg te werkon.
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Schakelschema
uitstap vertraging

trigger

_T

alarm tijd

instapvertragin

alarm ut

ult

inschakelen I

scherp

I instap V e r t raging

aktief

Fig. 3. Het tijddiagram.

El

staat bet blok 'alarmtijd, bet deel van de
schakeling dat de timing verzorgt met
betrekking tot de alarmtijd. Aan de ingang
zit een pulsvormer, die een puls geeft op
bet moment dat bijvoorbeeld de deur
wordt geopend. Dit gebeurt 00k bij bet
uitstappen, nadat bet alarm is aangezet,
de uitstaptimer voorkomt echter dat bierdoor bet alarm wordt geactiveerd.
Het alarm staat nu op scherp. Wordt er
een deur geopend, dan worden opnieuw
de blokken alarmtijd' en 'instaptijd getriggerd, de alarmuitgang wordt flu aangestuurd en blijft actief gedurende de ingestelde tijd. Met de instaptijd wordt de
alarmuitgang een korte tijd 'tegengehouden', zodat er voldoende tijd is bet alarm
te kunnen uitschakelen.

+

F4 1
b)

(a)

Fig. 4. Een voorbeeld van een in een auto
toegepaste binnenverlichtingsschakellng.

WAARHEIDSTABEL

Daar 05 leeg was, zal deze nu worden
opgeladen via R7 en R4. Er loopt nu een
stroom, totdat 05 is opgeladen. Deze
laadstroom heeft een spanningsval over
R4 tot gevolg, waardoor T3 in geleiding

Fig. 6. Voor de duidelijkheid is maar één ingang getekend en zijn er drie weggelaten.

AB C D
0000

NAND
1

OR
0

0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fig. 5. A, B, C en 0 zijn de ingangen van het
alarm. Daarnaas( is aangegeven wat de uitgangstoestand is bij een gegeven ingangstoestand voor een NAND- en een OR-poort.
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In bet schakelschema (fig. 2) zijn de
hiervoor besproken blokken duidelijk te
herkennen. Voor de verschillende tijden is
gebruik gemaakt van bet inmiddels al
overbekende IC NE555, dat bier geschakeld is als one-shot, beter bekend als
monostabiele multivibrator.
Met bebulp van R13, R14 en R15 is bet
mogelijk om resp. de uitstaptijd, de alarmtijd en de instaptijd in te stellen.
Om de stabiliteit van de NE555 te
verbeteren is de 'controle-uitgang' (pin 5)
met een condensator van 10 nF aan
massa gelegd. Rond 1C3 is de timer
opgebouwd voor de uitstaptijd. Wordt bet
alarm ingeschakeld, dan zal 04 worden
opgeladen via R13. Op bet moment van
inschakelen is 04 ontladen waardoor de
triggeringang (pin 2) laag is en de timer
wordt gestart. De uitgang (pin 3) stuurt T2
in geleiding waardoor de collector potentiaal laag wordt. De met de collector
verbonden 'resetingang (pin 4) van 101 is
nu ook laag, waardoor deze timer niët kan
worden geactiveerd. De 'tresholdingang
(pin 6) van 103 ligt eveneens aan 04. Het
spanningsniveau op 04 wordt vergeleken
met een interne spanning. Is nu de
spanning op 04 gelijk aan 2/3 van de
voedingsspanning, dan zal de uitgang
weer laag worden. Hierdoor is 101 vrij
gegeven, het alarm staat nu op scherp.
Wordt nu een van de deuren geopend,
dan zal de uitgang van de poortschakeling
in 104 (pin 13) hoog worden. Hierover en
over 104 straks meer.

binnen verlichhng

--I
leurcontact

binnenverlichting

deurconfact
(a)

~

+

{olormcontact
Ic)

alarm contact
d
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AEDELING PO3TORDERS
ME PAPAVERIIOEK 02 (LET 17
020-327524
005MEV TOSSES DE IJTL'NNEL
EM ME COENTUNNEL ON
I WINKEL VEOKOOP
AMSTERDAM NOOKS LET OP ME pc4at0rh0e 22
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LEVERBAAR EERSTE KWALITEIT
TELEFUNKEN LED'S
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zaterdagz tan 10.00
tot 17.00 (fUR

en in de kleuren rood/geel
groen per stuk 5 0,35

SPETTER PRIJS
25918
5 1,45

1000

154148 lOOstukS 1 10,00
293055 van RCA
1 12,50
5 stuks voor
P8002 van TEXAS 1 8,95
1
0,95
NE555 di18
f 1,10
uA741 di18
1
1,80
LM324
opto coupler
TIL111 = 4927
1 2,30
BC547 npn tor. 1 0,25
EC557 pnp tor. 1 0,25
(forgeRs ZO goedkoop
BC550c ruiSarin I 0,25

MHZ

FREKWENTOE TELLER (onderdelen pokket)
8 Display's13,5non
den
hoog
4 Poorttij
, 2 ingangen 000r hoge
en loge Erekeemtin's, werk I OP 12 61t
ee
voeding hoeft nicE gestabilisrd
te
Zeerhoge gevoeligheid 25mW bij 800Mhz
In diE onderdelenpakket zitten alle
Sea
onderdelen
(zonder kast entrafo)
tel.nr .1725
5 299,00

®

L

ZOLANC
ERAAD
SD1441
t op 2MTR

5

299,00

BRUCCEL 200V01E 25Amp.
vierkant model met
got in Set midden voor
do betestiging met
aanslttitli000St
See tel tSr 3427
5 8,50

PT 11 ER SCIIUIFPOTMETERS

EPROM-S
2716

450-MS

2732

450-NS

14.95
19.95

2 polig

'JAN
N I EIIJ
TEXAS INSTR.

3,15
4,35
4.70
6,20
binnenkort 40polig beverbaar

FLATKABEL
10 aderig PlO f
16 aderig p/rn f
24 aderig p/rn 1
40 aderig p/rn 1
I

1,80
3,95
5.85
9,90

1
1
1
1

SAR

WEERSTANDS VAN
NET WERKEN

BOURNS

I.C.Y0ETEN bag model
8 pens
1 0,40
14 pens
1 0,45
16 pens
1 0,55
18 pens
1 0,60
22 pens
1 0,90
24 pens
1 0,90
28 pens
1 1.10
40 pens
1 1,30

PRINT AANSLUITBLOKKEN

6polig
l2polig

8 Polig 1
14 Polig 5
116 p(jg 5
24Polig 1

MONO EN STEREO

745.
14C..

RAM 4116 4.95
4 polig

KR..... Ci EERIE Dii Bendkabelconn.otors

NIEUW1$
I3IPRO GRAM MA

0,90
1.80
2,90
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PRESCALER 1000 MHZ.

TIPPEL TRANSISTOREN
TOOL
TOOL
TOOL
TOPL
TOOL
TOOL
TOOL
TOOL
TOOL
TOOL
TEPL
TOOL

751
752A
753A
755
760
760A
761A
762A
774
775A
785A
790A

NON
NPN
NON
NON
NON
NON
NON
NPN
NPN
NON
NON
NON

800W 4A 120W T03
1000W 6A 150W To-3
1000W 8A 150W T03
80EV EOA 180W T0-3
800W 4A BOW T0220
100EV 4A 80W T0220
1000W 4A 100W TOP-3
1000W hA 120W T003
DARL.450V 20A 150W
DARL.200V1EA 100W
DARL.200V10A 80W
DARL.150V10A 70W

1 9,50
111,35
113,75
117.05
1 4,85

Nu frekwentie's meter tot maarliefst
1000 Mhz op alle frekwenti e counters
lit onderdelen pakket kunt U zelf
in elkaar zetten print+alle onderdelen
Deze prescaler deelt door 1000 duo
dot is even rnakelijk oflezen Mhz word Khz
Bij een ingangs signoal van 100 Mhz
knot er 100Khz uit en dot kunnen alle
frekwentietellers web meten
afrnetingen van de print : 82x65nm,
werkt op l2volt + 150mA spanningsstablisator op de prTnt aanwezig.

I
1 8,00
5 8,80
114,40

511,10
f 7.90

1 6,50

Bestelnr.3500

Het orgel, dat u zeif bouwt. Een
fascinerende hobby, een
fantastische sound.

1 89.00

3015
,,DROP PROOF" UNIVERSEELMETER

Ontdekt u een riieuwe fascinerende hobby. Bouw uw
elektronisch Urge! zeif. Het Dr. BOhm
bouwpakkettensysteem is doordacht en ook voor leken
geschikt. In onze showroom kunt u het hele
Dr. BOhm-programma live beleven. Bezoekt u ons.
Wij iriformeren u graag kosteloos en vrilblijvend.

bestand tegen vallen op beton van 1 m hoogte
it
.,

.
•

Ri - 201<11/V.
0 21 meetbereiken
0 Met temperatuurschaal ( -30 tot
200"C)
a Spanbandmeter diode beveiligd
0 Circuit glaszekerung en diode
beveitigd tot 250V (AC)!
0 Atmetingen 136 x 96 x 38,5mm.
a Ink!. batterij en snoeren.
0 Zeergunstig geprijsd.
Meet adaptor tot 300A en 40kV.
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10- komt en de collector Iaag wordt, totdat C5

Fig. 7(a) = gebruik van de CD 4012 an (b) idem met de CD 4072.

is opgeladen. Deze puls triggert IC1 en
1C2, waarvan IC1 de timer is voor de
alarmtijd en lC2 voor de instaptijd. Van
beide IC's wordt nu de uitgang (pin 3)
hoog, waardoor T4 wordt opengestuurd
en Ti dicht gaat. Valt de instaptimer af
dan komt Ti weer in geleiding en het
relais wordt bekrachtigd tot de alarmtijd is
verstreken en de uitgang van IC1 weer
Iaag wordt.
Zonder de triggerschakeling zal het alarm
nooit in werking treden indien de opengebroken deur' open blijft staan, omdat 1C2
dan iedere keer weer opnieuw zal worden
getriggerd, vandaar de pulsvormer rond
T3.
Is het alarm afgevallen en wordt de deur
gesloten en weer opnieuw geopend, dan
begint de cyclus van voren af aan.
Tijddiagram

Voor de duidelijkheid is van de schakeling
een tijddiagram getekend in fig. 3.
Bij het inschakelen wordt de uitstapvertraging geactiveerd welke de alarmtijd gereset houdt. De timer voor de instapvertraging wordt wel getriggerd als de deur voor
uitstappen geopend wordt.
De schakeling staat nu scherp. Bij openen
van de deur worden en de alarmtijd en de
instaptijd getriggerd. Als de instaptijd
afvalt, wordt het alarm actief en valt na de
ingestelde tijd weer af.
Fig. 8. De layout van de print, gezien vanaf de soldeerzijde.

Poortschakeling

IFTflImflm

IU1UE1AW Ahhh i.i.jhL

mail

Fig. 9. De componentenopstelling van de print. Het relais is voorzien van een extra-aansluitpennetje, zodat hot niet verkeerd op de print kan worden geplaatst.
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In het voorgaande is gesteld dat de
uitgang van lC4 (pin i 3) hoog moet
worden om het alarm te activeren. Om het
alarm op alle plaatsen toe te kunnen
passen, is voor een ontwerp gekozen dat
aan vrijwel alle situaties het hoofd kan
bieden zonder printwijzigingen of 'aangebakken componenten.
In een auto kunnen twee systemen
worden gehanteerd voor de binnenverlichting, d.w.z. of de positieve voedingsdraad
of de massadraad wordt onderbroken.
Beide situaties zijn weergegeven in fig. 4.
In situatie a zal de op de lamp aangesloten alarmingang in rusttoestand via de
lamp aan massa worden gelegd en hoog
worden als het deurcontact wordt gesloten. Dit is precies omgekeerd in de situatie
bij b.
In fig. 5 is de waarheidstabel gegeven
voor een NAND- en een OR-poort. Voor
situatie a, in fig. 4, waar in rust de vier
ingangen van het alarm Iaag zijn, moet
dus een OR-poort worden gebruikt. In
situatie b een NAND-poort, omdat dan de
vier ingangen hoog zijn. In beide situaties
zal een verandering van de ingang tot
gevoig hebben dat de uitgang van de
poort hoog wordt wat een triggerpuls geeft
voor het alarm.
35
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In een CD401 2 zijn twee NAND-poorten
ondergebracht met vier ingangen. in een
CD4072 zitten twee OR-poorten met
eveneens vier ingangen. In fig. 7 is de
pin-aansluiting van deze IC's gegeven,
waaruit bIijkt dat de ingangen en uitgangen van beide IC's op dezelfde pinaansluitingen zitten. Beide IC's kunnen
dus zonder meer op dezelfde plaats in de
print worden gebruikt.

Aansluitmogelijkheden
Niet iedereen zal koffer- en/of motorruimteverlichting hebben. Ook niet iedereen
zal dit alarm in de auto gebruiken. Er zijn
dan verschillende mogelijkheden, waarvan het werken met simpele maak- en
verbreekcontacten de meest voor de hand
liggende is.
Fig. 6 a t/m d geeft aan hoe de contacten
moeten worden aangesloten en welk IC er
dan dient te worden gebruikt.
ledere ingang van de poort is met een
weerstand aan de voeding gelegd. Deze
zogenaamde pull-up weerstanden zorgen
ervoor dat de ingang hoog is als de
alarmingang open hangt. Bij gebruik van
een CD 4072 moet dan ook een niet
gebruikte alarmingang met massa worden
doorverbonden, echter bij gebruik van een
CD 4012 kan de ingang open blijven
(fig. 7).

Print
De printlayout is weergegeven in fig. 8,
gezien vanaf de soldeerzijde. Denk eraan
dat voor gebruik in de auto de print
gedurende het rijden onderhevig is aan
mechanische schokken en trillingen. Alle
soldeerverbindingen dienen van goede

tO'
Aft)O r

_
w eerstafld

kwaliteit te zijn en dat geldt natuurlijk ook
voor de bedrading.
Fig. 9 geeft de componentenopstelling
van de print. Het relais is voorzien van een
extra-aansluitpennetje, zodat het niet verkeerd op de print kan worden geplaatst.
Dit relais is niet geschikt om groté stromen
te schakelen, van bijvoorbeeld koplampen
of knipperlichten. Hier dient uiteraard ook
rekening mee gehouden te worden.
Hoe de print moet worden bedraad, is
eveneens aangegeven in fig. 9, terwijl afb.
10 nog eens een foto geeft van de totale
print.
Zoals reeds in de inleiding opgemerkt, kan
het stroomverbruik van ± 25 mA nog
meer worden verminderd als voor de
NE555 de NE7555 wordt gebruikt, die
echter stukken duurder is. Aan u de
keus...
H. van Strien
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Dj in fly
U loopt de winkel uit en vergeet uw
las. U bent nog niet bii de deur of
een schelle pieptoon waarschuwt
u. lemand rooft ongezien de naast
u staande kotfer. Maar zie, weer
wordt u gewaarschuwd!
De beschermengel die dit voor u
doet is DJINNY. Dit vernuftige
systeem bestaat uil twee kleine,
compacte doosjes, een zender en
een ontvanger, die beide op batterijen werken. De ontvanger wordt
aan het voorwerp of de persoon
(een kind!) bevestigd dat onder
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controle moet blijven. De zender
blijft in de zak van de persoon zelf.
Zodra er een grotere afstand dan
2,5 meter tussen zender en ontvanger onlstaat, produceert de
ontvanger een schelle, regelmatig
onderbroken pieptoon, precies op
bjd om nog effectief te kunnen
optreden.
DJINNY kost compleet ca
f 197,50.
In!.: Diza - van Ditshuizen By,
Nijverhejdstraat 29, 1521 NG,
Wormerveer, tel. 075-210701.
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Voor hobbyist
en vakman....
de T100 en 1110!
Voor hobbyist en vakman. Twee nieuwe
low-cost digitale multimeters van éën van
de bekendste tabrikanten op het gebied
van digitale rnultimeters. Met een prijs/
prestatieverhouding die zowel hobbyist
als vakman moêt interesseren!

De T100 en TilO
• 7 funkties en 29 bereiken

zoaIs
werkelijk hoort

Iuidsprekers

Vandenberghe By.,
BToekhovenseweg 130G. 5021 LJ Tilburg NL, Tel.: 013 - 366470, Telex 52786

• 10 ampere bereik in AC en DC
•aparte diodetesttunktie
doormeetzoemer (alleenTilO)

ox

HI-LO powerschakelaar voor direkte
meting in elektrische 01 elektronische
circuits

TER5 voor
tunIbnur!

•stabiele nauwkeurigheid van 0.25% voor
de TI 10 en 0.5% voor de T100
Alle bereiken worden met één centrale
draaischakelaar gekozen.

BECKMAN
Gebruik van hoogwaardige
komponenten en toepassing van
doordachte tabrikagemethoden
garanderen een zorgeloos gebruik
gedurende vele jaren.
Prijzen• T100 f 253- excl. BTW
11101295,- excl. BTW
Eén jaar volledige garantie.
Nederlandse handleiding.
Vrcxag voor verkoopacLressen
onze dealerlijst.

Dl(*)DE

Model M200: Hil. 156,incl. B.T.W,
Deze betaalbe multimeters bieden U:
• Basisnauwkeurjoeid: 0,59L
• Automatischo nul an polariteit,
• DC spanning
0.1 ,nv.l000 V.
• AC spanning:0,1 mV-750 v.
• OCen ACslrootn
0,1 yAl A.
• Weerstandenleting :0,1 Ohm-26 MOhm.
Alle typen zijn enliedig beneiligd. hebben 3
maanden omrurlgarantue an zIJn uit noorraad
Ieverbaar.
L.nring nnd., r.rrbnu,, I 'I. CII 6.50 ,.mbour,kn.rI of

,1 .o,u,rb.l&..,g lkoel.nl of o.,d.rl.k.nd. ber..ik..,Ii

..
M500: Mogelijkbeden als M200 met als extra's:
e DC en ACst,00rn .0,1 uA.10 A.
• Bereibsanduiding in Set display.
is Hfl, 184,.. incl. B.T.W.
M3000
• Enkelknopsbedianing
is Mogel,jkboden als M500 metals extra:
Diode testfunctie.
as Hfl.iI1CIBT.W

...

Ci ..a EI.cuorna B.V
Arl,dnrrro, 10518 4905 WO Oo,f.,IroI

BOfl -----

Stuur mij ............ex. model.................
1k sluit betaling in / wens levering onder rembours°.
Naam. ...............................
Adres' ..............................
Postcode / Woonplaats' ...................
Tel: ..............................
Doorhalen wat met van toepaSsIng IS.

VY

PROFESSIONELE ELECICOSISCIIE COMPOSESTEN 5IEETAPPARTUxR IN 'OEDiNGF'.

-13 KLAA5ING ELECTRONIC5 B.U.
IIN6LUCWIG 27 46045J OOST(R9OiT HOLLAND TEL 01620 51405 TELEX 54590

JDiversen

OplossingKruiswoordpuzzel
Vaker doen!' schreef de heer
M. Mulder uit Heerenveen geestdriftig onder zijn oplossing van de
in het januarinummer gepubliceerde kruiswoordpuzzel. En Jan de
Graaf uit Dordrecht voegt daar aan
toe dat de typisch elektronische
termen een extrastimulans zijn bij
het oplossen van op zich toch al
interessante breinbrekers als
kruiswoordpuzzels.

D
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Positieve geluiden dus. Naar verhouding
vriJ veel inzendingen ook: ruim honderd.
Ja, dat is vrij veel, gezien de simpele
prijzen die er zijn uitgeloofd: 'een aantal
C90-cassettes' Hoe 9 root is dat aantal?
Twee? Nee, we zijn uitgegaan van een
voile doos, tien stuks dus. Deze tien
Konica-cassettes zijn onder de inzenders
van de goede oplossing verloot. Tien
gelukkigen dus.
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Lang niet alle inzenders hadden het
goede antwoord. Dat luidt:

T_________

5xU
Deze doos Konica-audiocassettes (C90, GM-I, Grand Master) is onder ben goede inzenders
verloot. Konica is een recent op de Nederlandse markt geIntroduceerd kwa/iteitscassettemerk. De
audio- en videocassettes zijn door Konica (bekend van cameras, objectieven ed.) in
samenwerking met Ampex (audio- en videorecorders en tape) ontwikkeld. Wijz,jn bill de uitgelote
winnaars met dit veelbelovende merk kennis te laten maken.

90

Ruim 70 inzenders hadden dit goede
antwoord. De foute inzendingen liepen
uiteen van 9 x Ten 6 x U tot 6 x Ten 4 x
U. De win naars van een cassette (die
deze zo spoedig mogelijk krijgen toegestuurd)
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P.L. Enkhuizen, Rotterdam
Ruud van der Lee, Hillegom
K.W. de Haan, Bedum
W. Heijnen, Sittard
J. v. Dijk, Millingen a/d Rijn
Dag Jennes, Antwerpen
R. Veenstra, ZwolIe
J.D. Louwerman, Enkhuizen
M. van Opzeeiand, Vriezenveen
J. Sipma, Drachten.
En dan gaat er nog eens een extracassette naar P. v.d. Ligt in Roozendaal. Niet
omdat hij het goede antwoord heeft
ingestuurd (6 x T, 4 x U - dat is heIst
twee keer fout), maar omdat hij een paar
schoonheidsfoutjes aantipt op een manier
die een goede leraar niet zou misstaan. Of
is hij misschien Ieraar? Hij zegt:
'Het is inderdaad een aantrekkehijke puz-
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zel, er warden veel verschillende zaken op
verschillende gebieden behandeld, wàt ik
zeer positief vind. De puzzel was goed te
maken en met recht hebberi de makers
een pluim verdiend! Er zaten wel twee
schoonheidsfoutjes in, die niet bezwaarlijk
waren, zoals:
40 hor. - een geheugenplaats is een
gedeelte in bet geheugen dat een aantal
enen en/of nullen kan bevatten. Dit aantal
enen en/of nullen is een woord dat een
breedte kan hebben van 1 bit, 4 bits of 8
bits (Al byte), of flog meer bits.
9 vert. - 1.1 (mu) is een voorvoegsel, net
zoals m voor mule, k voor kilo, enz. Het
heeft dus niets te maken met meters.
Dank heer Van der Ligt voor deze
spontane bijdrage, die clan ook zoals
gezegd met een audiocassette wordt
gehonoreerd.
We geven hierbij natuurlijk ook de oplossing van de gehele puzzel weer en u weet
het: als u zeif een goede, interessante
puzzel weet te maken staan de kolommen
van Hobbit altijd voor u open. Uiteraard
wel afhankelijk van de beschikbare ruimte.
En wat gepubliceerd wordt, wordt 00k
gehonoreerd
Red.
Oplossing
Horizontaal

3.
7.
8.
11.
12.
14.
16.
19.
21.
22.
23.
26.
27.
28.
31.
33.
34.
36.
39.
40.
41.
42.
43.

BREAK
VLSI
AC
AMP
CCI R
NANO
ULTRA
FADER
BIAS
DC
IR
HI Fl
MOS
SET
GAUSS
LP
NPN
END
PULS
OVERHANG
BYTE
CT
KOBALT
FET

DCS ELECTRONICA
uw zaak i
voor
I

aIui
onderdelen
maar
I
1ook voor n
I multimeter 1.I
I
nu ook
I
'VELLEMAN :
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f&tders
SAMUEL MULLERPLEtN 20 ROTTERDAM
(bij Aelbrechtskade)
TEL. 010-769900
Geopend: Maandag vanaf 13.00 tIm 18.00 uur.
Dinsdag, Woensdag en Donderdag vanaf 9.30 t/m 18.00 uur.
Vrijdag vanaf 9.30 tIm 21.00 uur. Zaterdag vanaf 9.30 tIm 17.00
uur.

I

-----------

II

Verticaal
1.
2.
4.
5.
6.
9.
10.
13.
15.
17.
18.
20.
24.
25.
29.
30.
35.
36.
37.
38.
40,
41

BAND
RCA
LDR
IC
TIMERS
MU
PLUS
ORBIT
AFC
DIODE
DISPLAY
ALGOL
FE
RUN
SPOELT
SN
DIGIT
PIEK
SOTA
UHF
BI
CB

DE WEE RD
AANBIEDING

TRANSISTOR BC 5/.7 lOstuks 2.25 lOOstuks 17.50
IC VOETI.umberg24pens p/st 075 100 ,,
39.50
FREQUENTIE counter IC AY-5-8102+ schema......... 12.50
KER.filter10,7MA 125 10stuks9,95 lOOstuks 1.9.50
Banaonstekkers verschillende ki.
20stuks 6.50
BOUWSETS

:

FM zender de nieuwe EXPORT SWatt ......
STROBOSCOOPmet fiitsbuis (220vott) K24 ...
NAGALM compleet met veer, Ub= 9 volt K126 ..
Computer supply op eurokoart (trafo ook 3amp.
BUS-PRINT voor 5conn.DIN1.1612 .....K0024

.

)

39,50
29,50
39,50
98,00
15.50

SOR TIM EN TEN

Leds 5mm 2sstuks[ro/ge/or/gr/of mix] ..... 7.50
Ker .Cond ensatoren goed gesor teerd lOOst uks 5.00
Print-verb inders- connectors enz .....lOOstuks 14,50
Sty roflex C's 250 sf1750 CHIP C's ... 50stuks 3,00
DIVE RSEN

Antenne 6-voudig-teIescp 710mm, 6mmø',M3. 6.00
SWR meter 3-150MHz met antenne .......... 21,50
Motor 90x394mm-as met M/..2/.O00tpm, 22OvoIt 17,50
Aluminium profi ef kast 0.0 1520x25cm 4450 I 15 inch
6Ox380x200mm.350 I 100x150x200m m-2950 19 inch-79,50

/

on nog veel me.r

DeWeerd elektronico stationsweg43 8166KA EMST
rabo 3644-16335
TEL 05787-1559 Giro 1979806
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Studeren bij
Elektronica opleidingen Dirksen
betekent bijobli0joven
TV-technicus

TJ

Deze cursus bestaat uit twee delen. In deel A wordt de radiotechniek en zwart-wit TV besproken. In dccl B wordt de
kleurentelevisie behandeld. Naast een aantal praktij kschema's
wordt vooral aandacht besteed aan systematisch foutzoeken.
Vooropleiding basis elektronicus of gelijkwaardige kennis.

Microprocessors!
microcomputers
Bestemd voor technici en elektronici die een gedegen kennis
van de microprocessor willen verkrijgen. Naast een grondige
kennis over de opbouw van de microcomputer leert u ook
eenvoudige programma' s in assembly-taal schrijven.

Basis elektronicus
Deze cursus bestaat uit BE-A en BE-BC en is bedoeld voor
hen die een gedegen basiskennis van de elektronica en
elektronische schakelingen wensen.
Worth ook veel gevolgd door hen die zijdelings met
elektronica te maken hebben. MTS-ers E e.d. starten direkt
met BE-BC (analoge en digitale halfgeleidertechniek).

Middelbaar elektronicus
Deze cursus is bedoeld voor hen, die een gedegen kennis van
alle facetten van de elektronica willen verwerven. Men dient
minimaal te beschikken over een vooropleiding op het niveau
van basis elektronicus, MTS-E of praktische halfgeleidertechniek.

En voorts:

op het gebied van de elektronica de cursussen:

- computertechnicus
- meet- en regeltechnicus
- assembly programming 8080/8085 en interfacing
- videotechniek
- digitale audio
- basiskennis processorbestuurde systemen.
- zendamateur
In onze studiegids "automatiseringscursussen" vindt u
informatie over:
- basic programming
- pascal
- introductie computergebruik

r
———————

PraktLcche
digitale techniek

- NOVI-opleidingen (basiskennis informatica, cobol e.d.)
- elektronische informatieverwerking.

Voor elke aankomende elektronicus en werktuigbouwkundige
een must. Een uitstekende
cursus over digitale

aan

cursussen kunnen volledig schrk
den gevo!gd (thuis en in eigen tempo).
staat er de mogel,jkheid dee! te nemen
delinge begeleiding.

of
kennis elektrotechniek.

Elektronica
opleidingen
Dirksen
Parkstraat 25, 6828 JC Arnhem
Tel 085-451641 of narru,f Belge
0031 85451641

Bon

___

Zend mij informatie en een proetles van de cursus(sen): .......

Naam: ............................................................................................
Adres. ............................................................................................
Postcode+ plaals............................................................................
Deze bon in een gestoten envelop, zonder postzegel, zenden naar:
Elektronica opleidingen Dirksen, Antwoordnummer 677,
6800 WC Arnhem.

I

' — - - - - - - - - - - - - - //
Wal betreft Set scflrdlehjk onderwgs
erkend door de m:nlster van onderwijs
en wetenschappen a1 beschkkng
dd 1812-1974
kenmerk 8VO SF0 129 448

Of bel 085-451641
ook 's avonds en tijdens hel weekend.
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Casio PB-100:
Goedkoopste,
sneiste en
k1einste pocketcomputer
In het tijdsch rift 'Databus' (oktober '82) heeft Raymond Bakker een test
geschreven van de Casio 1313-1 00 personal computer. Het verhaal sprak
de redactie van Hob-bit zo aan, dat we nauwelijks konden wachten tot
deze computer ook te koop kwam. Aangezien we over de PB-i 00 erg
enthousiast zijn, leek ons het verslag van onze ervaringen ook voor u
interessant. In tegenstelling tot de heer Bakker, kochten we de PB-i 00
gewoon in de winkel (V&D) en had de beoordelaar vóór het gebruik van
het apparaat geen enkele ervaring in het gebruik van PC's. Zodat, wie dit
verhaal leest en eveneens nog nooit een personal computer heeft
aangeraakt, een objectief verslag van amateur-aan-amateur kan
verwachten.
Hier en daar hebben we stukjes tekst uit het verslag van 'Databus'
gebruikt, omdat het weinig zin heeft om objectieve feiten nog eens in
eigen bewoordingen te formuleren.
De Casio PB-i 00 wordt verkocht voor
f 249,— en voor dat bedrag krijgt men een
kleine, maar volwaardige PC. In de zeer
ruime verpakking bevindt zich de computer zelf(164x71 x12 mm), een beschermtasje, gebruiksaanwijzing in het Engels en
een handboek getiteld: 'De Casio PB-i 00
- Aldoende leert u'. Dit boek is geschreven in het Nederlands (vertaald uit het
Engels). Dat laatste moet u niet al te
Ietterlijk nemen, want het Nederlands is,
hoewel grotendeels correct, af en toe
uitermate koddig. En vrij van zetfouten is
het boek 00k niet bepaald. Maar daarover
later.
In de standaarduitvoering heeft de PB-100
een geheugen van 544 stappen. Een
'stap' is niet gelijk aan één teken. Een
regelnummer (keus uit 1 t/m 9999) bijvoorbeeld vraagt altijd twee stappen, ongeacht
het aantal cijfers, een Basic-woord (opdracht of commando) slechts één, terwiji
dat incl. spaties wel 8 posities kan beslaan
(bijv. -RETURN-). Hoewel daardoor 544
stappen op zichzelf niet weinig is, zal men
bij een iets uitgebreider programma de
geheugenruimte toch snel willen overschrijden. Daarom is een extra uitgave
van 1 69,— voor het OR-1 'memorypack'
Hob-bit 5/ '83

echter over, want daarvoor is geen opbergruimte. De interface heeft een dikke
kabel, waaraan drie pluggen zijn gegoten.
Eén client voor de microfooningang van
een gewone cassette recorder, de tweede
komt aan de oortelefoonaansluiting en de
derde, dunne, regelt de start/stopfunctie
van de recorder (zgn. 'remote'-aansluiting).
Tevens is een miniprinter, de FP-12te
koop voor f 229,—. Van de mogelijkheden
van dit onmisbare onderdeel houden we u
uiteraard d.m.v. een test op de hoogte.
Men kan daarmee nI. de programmalistings uitdraaien, wat tijdens het programmeren handig is.

niet overbodig. Na plaatsing van dat
1 Kbyte RAM, komen in totaal 1.568
stappen ter beschikking. En het duurt wel
even voor u die vol hebt geschreven. Het
plaatsen van zo'n extra tabletje geheugen
is een fluitje van een cent. Als bijzonderheid melden we nog de ontdekking dat
bijplaatsen of verwijderen van het tabletje
de inhoud van het standaardgeheugen
onverlet laat, mits men maar niet op ALL
RESET (achterzijde) drukt. De truc:

Afleesvenster
De PB-i 00 heeft een LCD-venster zoals u
die op de meeste rnoderne rekenapparaten 00k aantreft. In dit venster passen 12
cijfer- of lettertekens. En dat is, zeker bij
langere programmaregels, niet veel. Vandaar dat we de printer met gejuich hebben
begroet.
Het schermpje is goed afleesbaar en
bovendien is de duidelijkheid van de
karakters en symbolen aan te passen aan
het erop vallende licht. Daarvoor client een
draairegelaar rechts op het apparaat.

De PB-iOO komt dan op een totaalprijs
van 1 318,— en is daarmee nog steeds de
goedkoopste échte PC van dit moment.
Echt, omdat de PB-i 00 werkt met échte
Basic en niet met een speciale verkorte
versie.
Wie de vastgelegde programma's wil
vasthouden voor later gebruik zonder het
geheugen te belasten, koopt voor 1 99,een interface (verbindings/aansluitkastje)
voor een gewone cassetterecorder.
Die interface wordt gevoed met twee
dunne staafbatterijen en heeft een connectorsteker die in de bus bovenin de
PB-i 00 past. Uit de PB-i 00 verwijdert
men daartoe een afdekplaatje. Dat afdekplaatje past weer onderin de interface. De
'dop' van de steker op de interface houdt u

Toetsenbord
De PB-i 00 heeft een QWERTY-toetsenbord, wat wil zeggen dat de letters op
dezelfde wijze zijn ingedeold als op een
schrijf machine. De toetsen zijn echterveel
Weiner, maar voor onze vingers toch groot
genoeg om maar zelden aanslagfouten te
maken.
Rechts op het apparaat bevinden zich de
cijfer- en rekentoetsen en dat gedeelte is
wat ruimer opgezet clan het lettertoetsenbord. Tijdens het werken aan programma's verschijnt er bovenin het venster een
teller voor het aantal vrijo geheugenstappen. Op dezelfde hoogte worden in het
venster de computerfuncties aangegeven.
Men kan zo in één oogopslag vaststellen,
41
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of het apparaat in de 'run'- of 'write-mode
staat, en of er een 'shift'toets wordt
gebruikt waardoor de tweede of derde
functie van een toets kan worden geactiveerd.

-.*

In de 'write-mode kan men een programma schrijven of in een programma wijzigingen aanbrengen. De dubbelfuncties
van de toetsen bieden gelegenheid om de
steeds terugkerende Basic-woorden met
één knopdruk (na SHIFT) in te brengen.
Maar schrijft u zo'n woord (bijvoorbeeld
STEP, NEXT, GOTO en nog 13 andere)
voluit, dan voert de PB-i 00 de opdracht
ook correct uit.
Geheugen
Het geheugen is volgens Casio-traditie te
verdelen in lOvariabelesectoren: POt/rn
P9, die ieder aanroepbaar zijn met twee
toetsaanslagen. Na het kiezen van de
programmeerinstelling (WRITE-mode),
verschijnt er altijd meteen een overzicht
van bezette en vrije sectoren, vrij geheugen en de sector waarmee het apparaat
op dat moment bezig is. In het venster ziet
u: P 0123456789, waarbij dan een gebruikte sector wordt aangegeven door het
cijfer van die sector weg te laten en een
knipperende loper de plaats aangeeft van
de sector waarmee het apparaat bezig is.
Is het hele geheugen vrij, dan knippert de
0, doch zijn bijvoorbeeld de eerste drie
geheugens gebruikt door een programma,
en hebt u ingesteld op het tweede, dan
ziet u P -1-23456789, waarbij het tweede
liggende streepje knippert.
Programma's in de verschillende sectoren
mogen dezelfde regelnummers hebben
en zijn onderling op te roepen met GOTO
en GOSUB. Mede daardoor kunnen programma's modulair ontwikkeld en gestructureerd worden. (Zij)sprongen kunnen
flexibel worden geprogrammeerd. Bovendien kan men voor verschillende programma's dezelfde routine gebruiken, wat een
flinke geheugenbesparing oplevert.
Symbolen
De al genoemde derde functie van de
lettertoetsen kan, door het indrukken van
MODE. , worden gebruikt voor het
inbrengen van symbolen. Er zijn 26
bijzondere tekens, van welke u de 'yen'
het minst zult gebruiken, naar we aannemen. Maar naast de yen vinden we:
- & en de gewone komma, die dan niet als
Basic-symbool wordt gebruikt;
- % en @/ voor zakelijke berekeningen;
voor technisch-wetenschappelijk rekenwerk; verder beschikt men
daarbij nog over x en ± (als standaardsymbolen naast de Basic-tekens * en I) en
El A voor meetkunde;
- laatstgenoemde symbolen kunnen echter ook grafisch worden toegepast (bij
gebruik van de printer), evenals
•• - - .J, -*;

o

42

Afb. 1. De Casio PB- 100 met interface.

- de kaartfiguren voor schoppen, harten,
ruiten en klaveren wijzen in de richting van
speels gebruik, maar de voorbeeldprogramma's in het instructieboek geven
geen kans op klaverjassen.

cassetteband wilt wegschrijven of vandaar
wilt laden in de computer, gebruik dan
resp. SAVE A en LOAD A i.p.v. SAVE en
LOAD. Dat scheelt de helft van de
benodigde tijd (en band).

Basic
De volgende Basic-commando's en -opdrachten zijn voorgeprogrammeerd:

De invoerbuffer heeft een capaciteit van
62 tekens en na het 57e begint de cursor
knipperend te waarschuwen voor het
naderende einde. Verder konden er 5
haakjesniveaus, 4 nestniveaus voor ussen en 8 voor subroutines worden vastgesteld. Alfanumerieke tekenrijen zijn beperkt tot 7 tekens per datageheugen en 30
voor de 'exclusive character variable'.
Voor gevorderde programmeurs valt nog
te vermelden dat het apparaat aardig met
'strings' weet te manipuleren, getuige de
functies LEN, MID en VAL. Verder bieden
KEY en de mogelijkheid om met tweedimensionale 'arrays' (matrices) te werken
hun bijzondere mogelijkheden. Dat laatste
geldt ook voor indirecte adressering.
Labeling kent de PB-i 00 niet daarentegen.

RUN, LIST, DEFM, INPUT, PRINT, IFTHEN, FOR-TO-STEP-NEXT, GOTO,
GOSUB-RETURN, STOP, END.
Daarnaast beschikt de PB-i 00 over de
wiskundige functies:
SIN, COS, TAN en hun inversen, LOG,
LN, EXP, SQR, T (machtverheffen),
SGN, ABS, INT, FRAC. De toevalsgenerator (RAN#) is in de eerste plaats
bedoeld voor spelletjes gezien het ontbreken van statistische functies.
Naast CLEAR bestaat er een apart commando om alleen het datageheugen te
wissen: VAC. Een drievoudige SET-opdracht bepaalt het aantal weer te geven
cijfers voor exponentiele (zgn. wetenschappelijke) notatie of het aantal decimalen bij glijdende komma en het anriuleren
van die instellingen. Verder vinden we nog
de opmaakfunctie CSR, die in combinatie
met PRINT spaties bepaalt.
Voor het buitengebeuren hebben we,
behalve SAVE, LOAD en LIST (afdrukken) met hun A (= ALL)-varianten, nog de
commando's VER, PUT en GET. Laatstgenoernd koppel dient om tijdens de
uitvoering van een programma gegevens
in te lezen van de band of weg te schrijven
en wordt zelden in deze kiasse aangetroffen.
Nog een tip: als u één programma naar

Binnenwerk
Het verwijderen van de achterkant verschaft slechts toegang tot de vakjes voor
batterijen en extra geheugen. Verdere
demontage geeft zicht op een innerlijk van
ontnuchterende, om niet te zeggen onthutsende eenvoud. Wij telden 3 chips en
moesten onwillekeurig denken aan de
Sinclair ZX-81, waar ook het fusie-concept
- zo'n 21 chips samengevat tot 4— het
geheim vormt achter de spotprijs (in bet
buitenland). Bovendien wordt dit drietal
niet eens ten voIle benut.
Handboeken
Zoals in het begin van dit verhaal al werd
gezegd: u krijgt een in het Engels geschreven 'Instruction Manual' en een
Hob-bit 5 /'83
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Nederlands leerboek met een omvang
van 195 pagina's.
Voor wie Engels kan lezen, is het handboekje (66 pag.) wel handig als je, al
studerende op het Nederlandse boek,
even snel een oplossing wilt hebben voor
een probleem. Het Engelse handboek is
een uitgebreide gebruiksaanwijzing, meer
niet. Het Nederlandse boek is een poging
de gebruiker Basic bij te brengen langs de
weg van het praktisch gebruik. En het
slaagt in die opzet heel behoorlijk, al moet
u uw kennis van Basic na gebruik ervan
niet overschatten.
Het Nederlands is goed, 00k al is het hier
en daar wat lachwekkend, met name wat
betreft meervoudsvormen. Het meervoud
van het woord totaal' wordt bijvoorbeeld
consequent als 'totaals' geschreven. Het
boek begint met wat eenvoudige programma's, waardoor u wegwijs raakt op het
apparaat en de verschillende functies een
beetje doorkrijgt. Op verkeerde commando's reageert de machine echter met
foutaanwijzingen die u dol kunnen maken,
als u tenminste niet de Engelse taal een
beetje machtig bent. Want juist bij het
maken van fouten is die Engelse handleiding een zegen. Weliswaar komt u in het
Nederlandse boek al die extra kennis
vanzelf tegen, maar verstopt in de tekst.
Dus pas als u in de tekst al die zijsprongen
gewaar wordt, kunt u eventueel verder.
Jammer dat men geen trefwoordenregister heeft opgenomen. En een lijst van
ongemakken zou ook geen kwaad kunnen.
De leermethode gaat ervan uit dat u op
zijn minst kunt rekenen. En hoewel het
onwaarschijnlijk is dat u een computer
koopt als u de rekenkunst niet zo machug
bent, is dat tóch een beetje een handicap.
Want niet iedereen is erg benieuwd naar
'het berekenen van de som en de
kwadraatsom uit n getallen.
Maar vooruit: zéker is, dat u al op de helft
van het boek zoveel begrippen kunt
hanteren, dat bediening en sturing van de
PB-i 00 weinig nadenken meer vergt.
Bepaald foutloos is het Nederlandse boek
niet jammer genoeg. U ontvangt bij
aankoop een blaadje met errata, maar
meer clan de helft daarvan staat helemaal
niet fout in het boek. De fouten staan met
name in de listings, de printeruitdraai, die
als illustratie en controlemiddel in het boek
zijn opgenomen. Het beste voorbeeld is
de afdruk op pagina 27, waar een
programma voor het bijhouden en rangschikken van verkochte artikelen wordt
gegeven.
Regel 40 geeft IF E9 (A) = "s" THEN
70 en moet zijn: IF E$ (A) enzovoorts.
En regel 120 bevat doodgewone foute
instructies, tenzij men het vermelde $teken weglaat en de eerste 13 direct laat
volgen door een )-teken.
Hob-bit 5 /'83

I
Toch vormen die (kleine) fouten geen
hinderpaal, omdat de instructie in de tekst
op zichzelf duidelijk en goed is. Het boek
is trouwens goed geIllustreerd met bij die
illustraties teksten die verhelderend
werken voor de gebruiker. Een goed
voorbeeld is de FOR - NEXT-lus in
hoofdstuk 4.3. Terecht waarschuwt de
tekst onder een tekening van een grijnzend jongetje: 'He! Er gebeurt niets! Heb
geduld. De PB-i 00 werkt erg hard om
deze moeilijke berekening uit te voeren'.
De verwachte uitkomst van de berekening
komt namelijk pas na 2 minuten en 45
seconden. De wat oppervlakkige lezer
heeft intussen onthutst naar een blank
schermpje zitten turen.
Toch blijkt, volgens de redactie van
'Databus', de PB-i 00 één van de snelste
PC's van dii moment te zijn. Wie het
apparaat de opdracht geeft de kwadraatsom te berekenen uit de getallen 1 tot en
met 8889, denkt er misschien anders
over. De benodigde tijd is meer clan 17
minuten (ruim 8,5 sorn per seconde!).
Maar doet u diezelfde berekening op een
grotere handcomputer, dan moet u soms
anger wachten en wie wil er nou de
kwadraatsom uit zoveel getallen weten?

Samenvatting en conclusie
Wie wil leren omgaan met een Personal
Computer (PC) zonder dat het onmiddellijk leidi tot forse investeringen, heeft aan
de PB-i 00 een goede leerschool. Dank zij
de goede schriftelijke begeleiding raakt
men niet alleen vertrouwd met het apparaat, maar tevens en vooral met het
gebruik van Basic.
Het extra geheugenmodule is feitelijk
onmisbaar. Maar daar staat tegenover dat
men een volledig draagbaar apparaat
heeft dat zich toch goed Iaat bedienen
ondanks geringe afmetingen. Bovendien
zijn betrekkelijk gemakkelijk eigen programma's te ontwerpen aan de hand van
de geleerde instructie. De spelletjes zijn
een beetje flauw, maar toch amusant
genoeg voor een kamer vol mensen op
een vervelend verjaarspartijtje.
De cassette-interface werkt uitstekend,
geeft de mogelijkheid om bijzondere programma's op een cassette vast te leggen
voor later gebruik en is erg comfortabel
om het apparaat normaliter in te gebruiken. Het wordt er wat hanteerbaarder van.
Jammer alleen dat de kabel naar de
recorder niet afneembaar is. Een simpele
stekerverbinding was handiger geweest.
Raymond Bakker
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°Doorhalen wat niet van toepassing is.
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