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FORORD

Denne bog udsendes i del håb.at mange elektronikinteresserede v il kunne grundfæste og udbygge interessen til 
den fængslende hobby, -elektronik.

Bogen er udarbejdet så psykologisk effektiv,som det har været muligt. Den er således den forste programmere
de lærebog i elektronik på det skandinaviske marked, hvilket gor den specielt anvendelig f selvstudium og f r i
tidsundervisning.

Voksenfritidsundervisningen har længe lærebogsmæssigt været et forsømt område. Denne bog udskiller sig ved 
minimum studietid og maximum indlæring af individuelt præg, netop på grund a f den programmerede under
visning.

Det har vist sig,at denne metode ofte giver et indlæringsresultat på 50%, hvor almindelig studielæsning maxi
malt giver 10%.

V i v il gerne rette en tak til de firmaer der har muliggjort bogens fremkomst.

FORFATTERNE Ing. J. Soe/berg JOSTY KIT 
Ing. J. Rahbek DTH
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A F 30 Forforstærker
AF 35 Emitterfølger
AF 45 Linieforstærker
A F 50 20 W forstærker
A F 60 40 W forstærker
A F 62 75 W forstærker
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NT 20 Strømforsyning 500 m A 9-18 V
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NT 25 Strømforsyning 500 mA 2-18 V
NT 27 Strømforsyning 500 mA 2-30 V
NT 30 Strømforsyning 1A 9 30 V
NT 35 Strømforsyning 2A 1 30 V
NT 40 Strømforsyning 2A 46 V
NT 45 Strømforsyning 2-4 A 58 V
NT 50 Strømforsyning 2.5 A 84 V

SA 5 Samtaleanlæg
SU 20 Simpel mixer
SU 30 220 V  AC tilslutning
SU 70 Efterklangsenhed



LÆSEVEJLEDNING

Læsevejledning

Vejledning i læsning af denne bog!
Indholdet er delt op i fire hovedafsnit:
a, grundbog der indeholder det teoretiske afsnit med praktiske eksempler. 

Grundbogen er kendetegnet ved et G. med et kapiteltal.
b, et lillægsafsnit der giver lid t hjælp hvad angår farvekoder, matematik 

etc.
c, feed-back liste.

Grundbogen og tillægsafsnittet er opbygget programmeret. Efter hver 
opgave er der såledesen række opgaver, hvor De bliver stille t over for valget 
mellem 2 og 6 svarmuligheder.

Efter at have lost opgaven, og valgt et svar, slår De om i feed-back-listen. 
Her gør et bogmærke god fyldest. Feed-back-listen er ordnet fortløbende 
lige som grundbogen. Ud for det valgte svar læser De om svaret er rigtigt 
eller forkert. Hvis det er rigtigt, fortsætter De med næste opgave eller tekst. 
Hvis De er meget "skrap", kan De også løse sidste opgave i næste sæt. og 
fortsætte ind til De kører fast. Så kan De begynde på teksten.

Hvis De har valgt en forkert losning, fortæ ller feed-back-listen,hvad De har 
gjort galt, og forklarer Dem det rigtige. Hvis De så synes, at De har forstået 
opgaven, fortsætter De b lo t. Hvis De derimod er usikker, kan det være 
klogt at læse afsnittet en gang mere.

Det har vist sig, at denne opbygning af en bog giver den største indlæring. 
Det kræver naturligvis, at De ikke snyder, men virkelig gør et forsøg på at 
løse opgaverne, og ikke slår op i feed-back-listen, før De har besluttet Dem 
for et svar.
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For at demonstrere systemet er denne læsevejledning programmeret. Prøv 
Dem selv på systemet.

Hvad er det, der ger en bog programmeret? 
A t den er illustreret med tegninger 
A t der er opgaver med feed-back-liste 
A t teksten står på venstre side 
A t den indeholderen programerklæring

A O
B O
C O
D O

A t den er opbygget med det nemmeste først og
det sværeste sidst E D

Dernæst kan De sesvaret i feed-back-listen herunder:
A. Det er ganske vist væsentligt at en bog har tegninger, der ilustrerer 

teksten, men det principielle i en programmeret lærebog er opgaverne 
ng feed-back-listen. Når De har løst opgaven, fortæ ller den, om De har 
gjort noget forkert, giver den rigtige løsning på en "anden”  måde og 
fortæ ller hvad De nu skal gøre. Prøv nu opgave 2.

B. Det er rigtigt. Feed-back-listen giver kon tro l med opgaveløsningen, og 
dermed om De har forstået det hele og kan gå videre. Prøv nu den anden 
opgave.

C. Nej. V i mener at det giver bedre overskuelighed, men det har in te t med 
programmeringen at gøre. Det har opgaverne og feed-back-listen 
derimod. Specielt er feed-back-listen væsentlig, da De selv kan føre 
kontrol med opgavelosningen. Samtidig prøver vi at forklare løsningen 
på en anden måde, hvis De har valgt en af de forkerte løsninger. Prøv nu 
opgave 2.

D. Nej det er ikke godt. Det er kun ordet. De er gået efter. Programmering 
består i, at De har en feed-back liste til rådighed. En feed-back-liste er 
ikke nogen facit-liste. En facit liste giver kun den rigtige losning, 
medens en feed-back-liste giver Dem både den rigtige losning, samt 
forklaringen på en anden måde, og anvisning på hvad De nu skal 
foretage Dem. Gå videre til opg. 2.

E. Det er rigtigt, a t en bog begynder med det nemme, og slutter med det 
komplicerede. Det gør den im id lertid  ikke programmeret. Feed-back- 
listen udgør det principielle, idet De får fo rta lt hvad De har gjort, får 
forklaret løsningen på en anden måde, og får at vide hvad De skal 
fortsætte med.
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Opgave 2.

Hvad er del vigtige i feed-back-listen? _
A t den angiver den rigtige losning? A D
A t den fortæ ller om De har regnet forkert S □

A t den forklarer hvad der er rigtigt 
og forkert, samt angiver en anden mulig
losning og fortæ ller hvad de skal C D

A t angive hvad De skal fortsætte med O D
at løse?
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Feed-back herpå:
A. Kun at angive den rigtige løsning er forkert. For at få en virkelig 

kon tro l af forståelsen, skal der være en forklaring på opgaven, samt så 
v id t det er muligt, hvad De har misforstået, og hvad De skal fortsætte 
med. Deres gammeldags forestilling om  facit-listen slår altså ikke helt 
t il.  Nu håber vi at De er klar over hvad v i mener, og De kan gå i gang med 
selve bogen.

B. En ko rt konstatering af, a t De h?r valgt den rette eller forkerte løsning 
er ikke nok. Feed-back-listen skal både forklare den rette løsning på en 
anden måde. samt forsøge at fortæ lle, hvad De har g jort galt. Endvidere 
bør der stå, hvad De nu skal gøre. Nu synes jeg, at De skal gå i gang med 
selve bogen.

C. Det er helt rigtigt. A l le tre ting udgør programmeringens ide. De ved nu, 
hvordan De skal gribe bogen an, og vi ønsker Dem god fornøjelse.

D. Det er vigtigt, at feed-back-listen fortæ ller Dem, hvad De skal gøre, men 
mere vigtigt for nytten af opgaverne er forklaringen. Både fo rk  laringen 
og den rigtige løsning, og en angivelse af, hvad De kan have gjort galt, er 
ideen i bogens opsætning. A lle  tre ting skal med, fo ra t feed-back-listen 
skal være effektiv. De skulle nu have forstået, hvordan De får mest 
glæde af bogen. God fornøjelse.
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A.
Feed-back herpå:

Kun a t angive den rigtige løsning er forkert. For a t få en virkelig 
kon tro l af forståelsen, skal der være en forklaring på opgaven, samt så 
v id t det er muligt, hvad De har misforstået, og hvad De skal fortsætte 
med. Deres gammeldags forestilling om  facit-listen slår altså ikke helt 
t i l .  Nu håber vi at De er klar over hvad vi mener, og De kan gå i gang med 
selve bogen.

B. En kort konstatering af, at De h?r valgt den rette eller forkerte løsning 
er ikke nok. Feed-back-listen skal både forklare den rette løsning på en 
anden måde, samt forsøge at fortælle, hvad De har gjort galt. Endvidere 
bør der stå, hvad De nu skal gøre. Nu synes jeg, at Deskal gå i gang med 
selve bogen.

C. Det er helt rigtigt. A lle  tre ting udgør programmeringens ide. De ved nu, 
hvordan Deskal gribe bogen an, og v i ønsker Dem god fornøjelse.

D. Det er vigtigt, at feed-back-listen fortæ ller Dem, hvad De skal gøre, men 
mere vigtigt for nytten a f opgaverne er forklaringen. Både forklaringen 
og den rigtige løsning, og en angivelse af, hvad De kan have g jort galt, er 
ideen i bogens opsætning. A lle  tre ting skal med, fo r at feed-back-listen 
skal være effektiv. De skulle nu have forstået, hvordan De får mest 
glæde af bogen. God fornøjelse.



Program opgave

Opgave 1.
Beslår atomkernen af Elektroner

Protoner
Andet

A O  
B □  
C □

Opgave 2.
Hvilken vej går en elektron i denne leder

Mod højre
1 ' ■*" Mod venstre

A O  
B O

Ved hver løst opgave, -  se feed back liste.



G 2 h a lv le d e r e

Halvledere er i praksis aldrig rigtige halvledere. Halvledere er stolfer, der 
leder meget dårligt. Den dårlige ledningsevne skyldesat elektronerne ikke 
som i metallerne sidder løst, men er bundet i baner omkring kernerne.

Nu viser det sig, at hvis vi blander små mængder a f bestemte stoffer i en 
halvleder, leder den meget bedre. Dette forhold må forklares nærmere, da 
det danner grundlaget fo r al halvlederteknik.

For å t opnå den største e ffekt ved iblanding af fremmede stoffer, må 
halvledermaterialet være i form  af en eenkrystal.

V i kender alle krystaller i form  af køkkensali og ædelstene. Metaller er også 
bygget op af krystaller, men de er små og ligger uordentligt. Hvis en 
halvleder var bygget ligesådan, ville der være uorden i elektronerne, hvor to 
krystaller støder op t i l hinanden, og der v ille  være mange løse elektroner, 
som kunne lede strømmen.

En eenkrystal a f germanium eller silicium ser i to dimensioner ud som på 
tegningen. Det karakteristiske for disse krystaller er, a t hvert atom har 4 
elektroner i den yderste skal, og de er alle med til at binde krystallet 
sammen ved hjælp af elektronbindinger lavet af to  elektroner.

Elektronbindingens elektroner hører både ti l det ene og det andet atom, og 
hver enkelt atom synes derfor, at det har 8 elektroner omkring sig. Skallen 
er fy ld t, og alle elektronerne sidder fast, så der ikke kan ske nogen 
ladningstransport. Krystallen leder dårligt.

Hvis nogle enkelte af atomerne bytts  ud med andre, f.eks. As (arsen) eller B 
(bor), der har henholdsvis 5  og 3 elektroner i den yderste skal, ser billedet 
anderledes ud.

På tegningen ses noget Si (silicium) iblandet As. Der er nu en elektron i 
krystallen, som ikke er bundet t i l noget bestemt atom. Den er f r i og kan 
bevæge sig rundt som i et normalt metal. Et halvlederstykke med fo r mange 
elektroner kaldes et N-materiale.
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Opgave 1.
Hvorfor leder rent silicium dårligt, medens forurenet silicium leder overordentligt godt?

Fordi alle elektronerne i rent silicium sidder fast bundet, 
medens urenheder skaber lose elektroner eller huller:
Fordi urenhederne kan vandre, og dermed lede 
elektriciteten:

Opgave 2.
Hvorfor kan elektronerne ikke eksistere frit i et P-materiale i længere tid ad gangen?

Fordi de bliver tiltrukket af N-materialet
Fordi de falder i et hul
Fordi der slet ikke er plads til dem

A D  

B □

A D  
B D  
C D



G 2

Øverste tegning viser et stykke Si, hvor der er blandet bor i. Der mangler 
en elektron, og en naboelektron kan finde på at flytte sig fra sin gamle plads 
hen i det tomme, der kaldes et hul. Hullet har så flyttet sig, og da det er en
mangel på elektroner, kan del betraytessom en positiv ladning. Altså går 
der en positiv ladning i modsat retning af den elektron, der flyttede sig. På 
den måde går der strøm i P-materialet, som krystallen med hullerne hedder.

Der kan nu drages følgende vigtige slutning:

En elektron kan ikke eksistere frit i P-materiale, menset hul heller ikke kan 
befinde sig i et N-materiale. I hvert fald ikke i længere tid af gangen.
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G4 k o n d e n s a t o r e n

KONDENSATOREN

Ved et meget gammelt forsøg med elektricitet er to  hyldemarvskugler 
hængt isoleret op. Hvis begge kugler er opladet med samme elektricitet, vil 
de frastøde hinanden, medens de v il tiltræ kke hinanden, hvis man har 
t i l fo  rt dem forskellig elektricitet.

En kondensator består af 2  metalplader adskilt a f et isolerende materiale. 
Hvis vi anbringer en negativ ladning på den ene, og fratager den anden en 
tilsvarende negativ ladning, vil kondensatorens plader være forskelligt 
opladede. De to  ladninger tiltræ kker hinanden ganske som hvidemarvs
kuglerne: De holdes fast i denne position t i l pladerne forbindes med en 
ledning, så elektronerne forenes med hullerne.

Hvis v i tilfø re r en kondensatoren ladning (strøm) gennem et amperemeter, 
vil v i se. at der går e l ko rt strømstød, ind til kondensatoren er ladet op. 
Denne egenskabs store betydning vil vi omtale ved vekselstrøm.

Kondensatorens størrelse måles i Farad og angiver hvor stor en ladning den 
kan optage (Akkumulere).

Kapaciteten er afhængig a f:
1. Pladestørrelsen
2. Pladeafstand
3. Isolationsmateriale 
Stor plade = stor kapaci tet 
Storafstand = lille kapacitet 
Egnet materia le = stor kapacitet
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Opqave 1.
Hvis der går en strøm på 6 x 1019 elektroner pr. sekund i en ledning, hvor stor er strømmen da:

(Se evt. T  1 : potenser) 1 Amp A a
6 Amp B □
10 Amp C □

Opgave 2.
Hvor stor en strøm, angivet i milliampere repræsenterer 6  x 10 15 elektroner pr. sek.

A □  
B □  
C □

I "  evt. T  1 : nomenklatur, potenser) 0.6 mA 
1.0 mA 
60 mA

Opgave 3.
Hvilken vej vil elektronerne gå på tegningen

Begge mod nul A □
Fra- 7  til 10 B □
Væk fra 0 C □
Fra 10 til -  7 D □

+ 10v
--------- •—

Opgave 4.
Tre batterier på hver 450 V  forbindes i serie. Hvor stor er den samlede spænding angivet i KV :

(Se evt. T 1 : nomenklatur) 1,35 kV A  □
4,50 kV B □
0.135 kV C □
0,45 kV D □

Opgave 5.
Hvor mange mA kan vi trække fra to parallelforbundne batterier, der hver kan afgive 0.1 A . der igen er 
parallelforbundet med et batteri, der kan give 2  A ? -  Batterierne er til samme spænding.

(Se evt. T  1 : nomenklatur) 2100 mA A D
1200 mA B □
2200 mA C D
12000 mA D D



G 3  s t r ø m  o g  s p æ n d i n g

STRØM OG SPÆNDING.

Ved elektricitetsfremstilling skiller vi elektroner ud fra de atomer, de for 
var kn y tte t t i l ,  og holder dem samlet et sted, så de ikke løber tilbage. V i skal 
selv ved hjælp af ledninger kunne føre dem, hvorhen vi v il, og der bruge dem 
på en ganske bestemt måde. Det er grundlaget for alle apparater, der virker 
ved e lektricitet. Adskillelsen kan foretages med batterier, strømforsy
ninger, solceller etc.

Strøm betyder, at der løber elektroner fra et sted til et andet. Størrelsen af 
strømmen er afhængig af antallet af elektroner pr. sekund. Strømmen 
måles i ampere, og en strøm på 1 Amp. betyder a t der løber 6 x 101® 
elektroner gennem ledningen hvert sekund.

Spænding, der måles i vo lt, er et mål for overskud eller underskud af 
elektroner, altså en slags elektrontryk. Hvis vi presser lu ft sammen i en 
beholder, v il den strømme ud gennem eventuelle huller, ind til der er lige 
s tort try k  inde i og udenfor beholderen. På samme måde går det med 
elektroner, der samles på tpolen a f et batteri. Forbindes batteriet med en 
ledning, v il der gå en strøm fra et større antal t i l  et mindre antal elektroner, 
også hvis spændingen falder fra + 6  t i l + 3 v o lt. Husk b lo t, at den strøm, vi 
normalt regner med, går fra + t i l - .  Det er modsat elektronerne, der går fra 
— til + .

Sættes batterier sammen i serie, så den positive pol på det ene går t il den 
negative på det andet, bliver den samlede spænding lig summen af hvert 
batteris spænding. Det kendes fra lommelygter og transistorradioer, hvor 
flere elementer er sat i serie fo r at få den rette spænding t i l  pæren, 
henholdsvis radioen.

På den nederste tegning ses en parallelforbindelse a f elementer. V i kan få 
mere strøm. I det viste tilfæ lde kan v i få 4  gange så meget strøm, men 
samme spænding.
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Opgave 1.
V il en fr it  ophængt nogle repræsentere en kapacitet a f størrelsen

Stor A D
Lille B □
Mellem C D

Ved lost opgave. -  se feed back liste F.



G 5  f o r b i n d e l s e r  m e d  k o n d e n s a t o r e r

1. Kondensatorer kan forbindes i serie og parallel.
Ved en parallelforbindelse kan man sammenligne to ens kondensatorer med en, hvor pla
dearealet er dobbelt så stort.
Efter følgende ligning kan parallelforbindelser udregnes: .

ICx - C 1 + C2 +C3

* —̂ II— ^
2. Ved serieforbindelse kan man sammenligne to ens kondensatorer med en, hvor pladen 

har den dobbelte afstand, og dermed den halve kapacitet.
.Efter følgende ligning kan en serieforbindelse bestemmes:
1 1 1 1  

—  — ♦  — -t —  + .... OS'

°x C1 °2 %
Ved problemer med brøker og potenser, se afsnit TI, T2.

\ \ - \ v



Opgave 1.
Hvor stor en total kapacitet opnås med 2 paralleUorbundne kondensatorer, der er mærket brun, sort, orange:

50 nF A  □
2 nF B □
20 nF C □
5 nF D □

Opgave 2.
Tre kondensatorer, der hver er mærket brun, grøn, rød, forbindes i serie. 
u"or stor er kapaciteten:

A □  
B □  
C G  
D □

1.5 nF 
500 pF 
5 nF
4.5 nF

Ved løste Opgaver, -  se feed back liste F;



G 6  k o n d e n s a t o r t y p e r

KONDENSATORTYPER

Alm ent kan følgende kondensatortyper siges at være tilgændgelige.

Polyesterkondensatorer
Keramiske kondensatorer
Oliekondensatorer
Trimmekondensatorer
Drejekondensatorer
Elektrolytkondensatorer
Tantal kondensatorer
Kapacitetsdioder (omtales under dioder)

Som forældede typer kan i flæng nævnes: Papirkondensatorer og 
gi i mmer kondensatorer.

Polyesterkondensatoren består af 2 tynde lag polyester og 2 lag staniol. 
Polyesterfoliet isolerer fo r metalfolien.

A f hensyn ti l den mekaniske størrelse er metallet ofte pådampet 
polyesteren. Kondensatoren er indstøbt og farvekodet, og værdien ligger 
mellem 10 nF og 2 uF.

Den keramiske kondensator (pin-up) består af et keramisk isolerende rør 
der er pålagt et sølvlag på indersiden, og et på ydersiden. Tilledninger er 
fø rt ud, og hele herligheden er indstøbt i en isolerende polyestercement 
og farvekodet. Værdi, mellem 1 pF og 10 nF.

Oliekondensatoren er normalt benyttet ved hojspændingskonstruktioner, 
fordi olie (og papir) er en god isolator.

Trimmekondensatoren og drejekondensatoren er udformet som 2 isole
rede, forskydelige pladesæt, hvor isolatoren er lu ft. Kapacitet mellem 1 
og 1000 pF.

Elektrolytkondensatoren er den almindeligste kondensator hvormed man 
opnår den største kapacitet. Normalt mellem 10 uF og 10 mF. 
Kapaciteten opnås ved kemisk omsætning. Elektrolytkondensatoren er 
polariseret.

Tantalkondensatoren er en forholdsvis ny kondensatortype hvormed man 
størrelsesmæssigt kan opnå bedre kapacitet end ved elektrolytkondensa
toren.
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Hvilken enhed måles kondensatorer i:
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V o lt A  □
m  B □
Farad C □
Ampere D □

Opgave 2.
En papirkondensator på 30.000 pF forbindes i parallel med en glimmerkondensator på 2  nF.
Hvor stor er den samlede kapacitet:

0,032 uF A D
16.000 pF B D
1,9 nF C D
23 nF D D

C-pgave 3.
Hvor mange lag kan en polyesterkondensator bestå af, når den skilles ad:

1 lag A D
2 lag B □
4 lag C D
8 lag D D

Opgave 4.
Find farvekoderne for følgende kondensatorer: 3.3 nF, 270 pF, 47 pF, 10 pF, 8.2 nF, 3.9 nF, 390 pF. Læs 
afsnit T2-farvekoder igennem, lær dem, og find  ovenstående kondensatorers størrelse uden brug a f skema T2. 
Anfør antal rigtige efter kontrol i T2 under A, B eller C.

Rigtige 0-3 A D
Rigtige 4-5 B D
Rigtige 6-7 C D

Opgave 5.
Hvorfor bruges oliekondensatorer næsten aldrig i elektroniske konstruktioner:

Fordi de er dyre A  D
Fordi de er store B D
Fordi de tåler spænding C D
Fordi hele apparatet skal være
dyppet i o lie  D  O

Opgave 6.
En trimmekondensator med en kapacitet på 3 t il 30 pF forbindes parallelt med en kondensator, der er 
mærket brun, rød, brun. Hvor stor en kapacitet kan opnås:

Opgave 7.
På hvilket diagram er kondensatoren vendt rigtigt:

2,8 - 2 3 pF A D
2 1 3 - 2 4 0  pF B D
1 2 3 -1 5 0  pF C D

Diagram a A D
Diagram b B D
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ELEKTROMAGNETISME.

H.C. Ørsted opdagede 1820, at man kunne lave en magnet ved hjælp af 
en elektrisk stram. Senere opdagede man, at man også kunne lave en 
strom ved hjælp af en magnet, når man havde en spole og lod magneten 
bevæge sig i forhold til spolen. Dette kaldes at inducere en strom. Alle 
kraftige strømgivere, dynamoer, virker ved induktion.

Når magnetfeltet i en spole varierer, bliver der induceret en spænding i 
spolen. Det sker også, når det er strømmen i spolen selv. der danner 
magnetfeltet.

Når vi begynder at sende een strom igennem spolen, vil det magnetfelt, 
der dannes, inducere en anden spænding i spolen, der er modsat rettet. 
Strømmen vokser ikke op straks, som v i er vant t i l,  når vi slutter en 
kontakt. Formindskes strømmen igen (f.eks. ved at regulere en modstand 
eller en transistor), v il denne variation af magnetfeltet inducere en 
spænding, der søger at få strømmen til at blive ved med at gå.

Figurens opstilling demonstrerer dette. Lampe 2 kommer til at lyse noget 
senere end lampe 1, når vi slutter kontakten, mens den lyser en smule 
længere, når der slukkes ved at dreje omskifteren i stilling 2. Det sidste er 
dog vanskeligere at se end forsinkelsen ved tændingen. Modstandene er 
inde dels for at få de to  lamper til at lyse lige kraftigt, dels for at 
begrænse strømmen.

En spole er nogle vindinger af ledning viklet om et eller andet. Spolens 
opbygning kan variere meget, ligefra en enkelt vinding viklet om en 
blyant, til store jernkolosser på størrelse med et skrivebord med mange 
tusinde vindinger. Diagrameksemplerne vil belyse valget af spoletype 
nærmere.
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Opgave 1.
Dannes der e lektricitet, når en magnet står i en spole:

A D
B □

ja
nej

Opgave 2.
I figurens opstilling lyser lampe 2 stadig, når kontakten skiftes t i l stilling 2.
Hvorfor går den egentlig ud igen:

Fordi den går i stykker
den kun lyser, når der er

,  magnetfelt i spolen
den kun lyser,
når strømmen forandres
spolen er ikke stor nok

A  □

B □

C □  
D □

Ved hver løst opgave, -  se feed-back liste.
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OHM'S LO V -  MODSTANDE.

Modstande er "elektronbremser'', der indsættes i 
et kredsløb tor at fastlægge strømmen.

Hvis spændingen over modstanden er stor, vil 
den drive mange elektroner -  stor strøm -  
gennem modstanden

Omvendt vil en lille  spænding kun kunne drive 
en lille  strøm gennem en stor modstand.

Disse fysiske lovmæssigheder udtrykkes i OHM's __-
lov:

E = R - I .

hvor E = spændingen, R = modstanden og I = 
strømmen.

Enheden fo r modstand er OHM -  e l le r f i

Ohm’s lov bruges ti l udregning af en af størrel
serne I, E eller R, når vi kender to  størrelser. 
Den viste form  fo r ohms lov kan således omskri
ves t il:

R =
E

Begge de sidste former a f ohm's lov er udledt 
ved almindelig brøkregning af grundudtrykket.
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Opgave 1.
Vi har en modstand på 10 ohm og onsker at sende et stram på 0.1 Amp. igennem. Hvor stor skal spændingen 
være:

0,1 V A D
1.0 V B □
100V C □

Opgave 2.
Hvor stor er strømmen i en modstand, når den er 0,1 ohm, og spændingen over den er 10 V:

1 A A O
0.1 A B □
10O A C □

Opgave 3.
Hvor meget spænding kommer der ud af en grammofon pick-up. når den sender 10 uA gennem en modstand 
på 47 kohm:

0,047 V A □
470 mV B □
210 mV C □

Opgave 4.
Vi onsker et spændingsfald på 1.2 V  over en modstand, hvorigennem der går en strøm på 1 mA. Hvor stor 
skal modstanden være?

1,2 kohm A □
820 ohm B □
120 ohm C □
8,2 kohm D □



Modstandstyper.

Dette lille underafsnit omhandler modstande i alle mulige afskygninger. I 
gamle dage var alle modstande vik le t af konstantantråd. I dag benyttes 
fo r det meste kulmodstande. Det er ford i teknikken ti l påforing af kullag 
er forbedret.

Almindelige kulmodstande findes| i standard|storrelser, t i l  mellem 1/8 
W att.og 1 Watt. Da kullaget ikke tåler kraftig varme, er det i dag stadig 
nødvendigt at anvende trådviklede modstande ved effekter over 1 W. 
Sådanne modstande er o fte  indstøbt i glas.

Disse almindeligt benyttede modstande har normalt en god nøjagtighed 
ved alle physiske påvirkninger. Specielle modstandstyper har fremhævet 
en modstandsafhængighed, som for en standardmodstand ville  være 
uønsket.

Sådanne specielegenskaber ses hos NTC-modstanden. Det er en modstand 
hvis ohmske værdi falder, når temperaturen stiger. NTC står fo r /Vegativ 
Temperatur /Coefficient. En sådan modstand benyttes t il regulerings
formål og måling. Se den tegnede signatur i afsnittet T3, der omhandler 
signaturtorklarmger.

Man kan også få en PTC-modstand. Det er det "m odsatte" af en 
NTC-modstand. Med stigende temperatur får vienistigende modstand, dvs 
positiv temperaturstigning.

En anden specielmodstand er VDR modstanden. VD R  står for Voltage 
/Dependent Resistor, eller spændingsafhængig modstand. Det er en 
modstand, hvis ohmske værdi falder, hvis spændingen stiger over en vis 
værdi. En VDR-modstand kan benyttes t i l sikring af serietrapsistoren i 
fx . transistortændanlæg.

LDR-modstanden er frem stillet af germanium. LDR står fo r Light 
Dependent Resistor, lysafhængig modstand. Jo større belysning, desto 
mindre modstand. LDR-modstande benyttes t i l lysmåling, fx. i fo rb in 
delse med det færdige byggesæt A T  30 fra JOSTY KIT.

Man må ikke forveksle LDR-modstanden med solcellen. Solcellen afgiver 
en spænding, medens LDR-modstanden varierer modstanden.

Både potentiometeret og trimmepotentiometeret er variable modstande. 
Modstandsvariationen kan ske med en skyde eller drejeknap. E t potentio
meter er i virkeligheden en spændingsdeler, hvor forholdet mellem 
modstandene kan varieres.

Man tilfø rer potentiometeret signalspænding over de to yderterminaler, 
og lægger den ene t i l stel. Udgangsspændingen tages over m idtpunktet til 
stel. Signalledningen er selvfølgelig fø rt t i l  m idtpunktet.
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Opgave 5.
Anvendes modstande af tråd fordi apparatet er gammelt, eller fordi trådmodstande kan tåle mere varme?

A D  
B □

Æ ldre model 
Mere varme

Opgave 6.
Hvad kan man måle med en LDR-modstand?

Tryk
Temperatur
Lysmængde

A D  
B D  
C D
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MODSTANDSFORBINDELSER

Modslande kan kobles enten i serie eller i paral
lel. Ved seriekoblede modstande yder hver mod
stand sit bidrag t i l den samlede modstand, hvor
fo r udregning af modstanden i en serieforbin
delse er:

Rx = R ] + R2 + R3 ... etc.

Regneudtrykket fo r en parallelforbindelse ser 
således ud:

_ L  = _ L  = _ L  = - L  . . .  etc.
Rx R i R2 R3

Det forstås lettest, hvis vi tænker os. at mod
stande i parailel hver leder sin del elektroner 
igennem. Der v il da a ltid  komme flere elektroner 
igennem en parallelforbindelse end en enkelt af 
forbindelsens modstande. Den samlede mod
stand er altså her a ltid  mindre end den mindste 
modstand.

Det vi lægger sammen er det modsatte af mod
stand, nemlig ledningsevnen, som er lig:

v • i

v

pot«nt iomotorots 

funktion

SPÆNDINGSDELEREN.

Vi kommer o fte ud fo r at skulle sætte en spænding ned eller dele den i et 
bestemt forhold. Man kan sige. at hvis vi b lo t kender spændingsdeleren 
tilbunds, har vi lært halvdelen af elektronikkens koblinger. Diagrammet 
er vist t i l  venstre.

V i sætter en spænding på klemmerne ti l venstre, og har så en anden 
spænding på klemmerne ti l højre. Det normale er, at vi kender de to 
spændinger. Den venstre har vi t i l  rådighed, og den højre ønsker vi har en 
bestemt værdi. Så mangler vi kun een ting, nemlig at fastlægge strømmen 
i en a f modstandene.
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Opgave 1.
To modslande forbindes i serie, den ene er på 5,6 kohrn, den anden på 12 kohm. Hvor stor bliver den 
samlede modstand?

3,9 kohm A  □
17.6 kohm B □

Opgave 2.
To modstande på 100 ohm forbindes i parallel. Hvor stor bliver den samlede modstand?

50 ohm A  □
200 ohm B □

Opgave 3.
Hvor stor er strømmen gennem 2 parallelforbundne modstande, når spændingen over dem er 10 V, og de 
hver er på 22 kohm:

2,2 A A D
0.9 mA B □
0,009 A C □

Opgave 4.
To modstande forbindes i parallel og tilsluttes en spændingskilde på 4,5 V . Modstandene er på 1 kohm og 1,5 
kohm. Hvor stor bliver strommen?

18 mA A  □
2,8 mA B □
6,8 mA C □
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Forst regner vi med. at der slet ikke trækkes strøm i klemmerne ti l højre. 
Vi kan da vælge tværstrømmen fr it. T il eksempel kan vi have en 
forsyningsspænding Ejncj på 4,5 V. Eucj ønsker vi t i l  1 V . V i vælger 
strømmen ti l 1 mA. Nu kan vi udregne modstandene. Over R2 skal der 
være en spænding på 1 V. og der går en strom p§ 1 mA. Ohm's lov giver, 
at R2 = 1 kohm. Over R I står resten af spændingen altså 3,5 V. R I 

= 3.5 kohm. 3,5 kohm findes ikke som standardværdi, så v i vælger 3,3 
kohm i stedet. Det giver ikke større ændringer i Eu(j.

I et andet eksempel har vi nogle modstande givet, og ønsker at finde 
spændingen Eucj

Eind = 10 V, R1 = 10 kohm, R2 = 3,3 kohm.

Her må v i først finde strømmen gennem modstandene.

10 V  ligger over en serieforbindelse af to  modstande. Summen bliver 
13,3 kohm. Strømmen bliver så I = . 10 V  ~  0,75 mA. Ellf . findes,

13 3  kohm
idet vi nu kender R2 og strømmen gennem den.

Eud = R2 x I = 3,3 kohm x 0,75 m A = 2,5 V.

Uden at finde strømmen kan vi se, at spændingen bliver delt ligesom 
forholdet mellem modstandene. I dette tilfæ lde i forholdet 1 : 3. Over 
R1 står 3 dele, over R2 1 del. Over R1 + R2 er der 4 dele. Over R2 må så 
være 1/4 af Ejncj =  2,5 V.

Hvis der trækkes strom i udgangen, må vi have tværstrommen så stor. at 
en lille  ekstrastrøm ikke får synderlig indflydelse, i reglen regner vi med 
en grænse på 10%.

Ved en spændingsdeler ved vi, at vi skal bruge 1,5 V  med en maksimal 
strøm på 0.2 mA, og vi har 4 ,5 V  ti l rådighed.

Forst vælger vi strømmen i spændingsdeleren, der skal være mindst 10 
gange større end de 0,2 m A, fx. 2,5 mA.

Så kan v i finde R2, idet der skal være 1,5 V  ved en strøm på 2,5 mA. R2 

~ 2 b m Å  = 600 ohm' v i  væl9er 5E0 ohm, °9  husker, at vi gerne må runde 

R1 nedad, men ikke op.

Over R 1 står 4,5 V  — 1,5 V  = 3  V. og der løber 2,5 mA.

R I
her.

3V
2,5 mA

1.2 kohm. Det er en standardværdi, og v i bliver stående
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Opgave 5.
Vores forsyningsspænding er på 7,5 V, og vi har brug for 3 V, hvor der er mulighed fo r at trække en strøm på 
10 u A. Hvor stor skal modstanden være?

R I R2
47 kohm 33 kohm A  □
470 kohm 330 kohm B □

Opgave 6.
Forholdet mellem R2 og R I i en spændingsdeler er 1 : 4. Indgangsspændingen er 10 V. Hvor stor en 
spænding kommer der ud?

2 V 
2,5 V

A  O 
B □

Opgave 7.

V i ønsker a t dele en spænding i forholdet 1 : 10. V i kender ikke spændingen, men vi ved, at 
indgangsmodstanden til næste tr in  er 50 kohm. Hvor store skal modstandene være?

RI
470 kohm 
47 kohm 
47 kohm

R2
47 kohm 
4,7 kohm 
5 kohm

A  □
B a 
C □
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EFFEKT 

Opgave 1.
Når elektronerne bremses I en modstand, opstår der varme (gnidnings
varme), ganske som når bremserne i en b il aktiveres. En sådan varme 
(arbejde) kan udtrykkes i Watt,- W.

Den ganske nærliggende formel:

W =  E • I,

udtrykker netop,at vi opnår varme,hvis en modstand passeres af m ange  
elektroner under s to r t  pres. ( E • I)

Hvis en elektronisk komponent får t ilfo r t  større effekt, end den er 
normeret til,v il den "brænde a f" .

Det ses, at udtrykket fo r e ffekt indeholder betegnelserne E og I, som 
også indgår i OHM's lov. A f denne grund kan v i kombinere disse formler.

Ekselpelvis kan OHM's lov i denne form : I = ^
n

E E2
indsættes i effektform len: w  = E • I, indsat, W

—  R R

Her kan man altså finde effekten når man kender modstanden og 
spændingen over den. En ting man kan have stor glæde af t i l brug ved 
effektberegning a f udgangsforstærkere. Her måles spændingen E fx. over 
en 3,2 OHM's modstand, og man beregner modstanden efter ovenstående 
formel.

Ialt kan man udregne 12 ud tryk ved kombination af effektform len og 
OHM's lov:

I m idten er den størrelse anbragt man ønsker at kende, og om kring den 
kan man finde 3 forskellige ud tryk herfor. Ialt 12 form ler t i l udregning 
af E, I. RogW ,
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Opgave 1.
Vi vil måle den effekt, der kommer ud af en forstærker. V i kan ikke måle direkte over en højttaler, fordi 
dens impedans hele tiden ændrer sig. I stedet benytter vi en 3,3 Ohm's modstand, det "siger" heller ikke så 
meget. Over denne modstand kan vor forstærker give en spænding på 15 vo lt AC, uden at vi kan høre, eller 
på et oscilloskop se nogen form  fo r forvrængning. V i benytter formlen fra  rosetten:

W =
E i
R

7 Watt
Hvor stor er effekten? 70 Watt 

10 Watt

A D
B O
C O
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En s tro m , der varierer mellem positive og negative værdier, kaldes 
vekselstrøm (AC = Alternating Current). A lle  andre strømformer, også 
pulserende, kaldes jævnspændinger.

(DC = Direct Current).

Lysnettets sinusformede vekselspænding varierer (I Danmark) mellem + 
310 vo lt og -  310 volt. Det er fordi vekselspænding angives i effektiv 
værdi, der er den størrelse, som kan udføre det samme arbejde som en 
jævnspænding ville  gøre. Dette kan "forstås" ved a t betragte koordinat
systemet t il højre. Toppen kan fyldes ned i dalene, og "strømstanden" vil 
gå t i l e ffektivlin ien, 220 volt.

For en sinusformet vekselspænding gælder, at spidsværdien er lig 1,4 x 
effektiwæ rdien, CV2x effektivværdien) hvilket er meget væsentligt at 
erindre sig ved beregning af strømforsyninger.
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Opgave 1.
Hvorfor er spændingen større efter ensretning og filtrering?

A  □Fordi ensretteren forstærker 
Fordi vi får maximalværdien a f den 
indkommende vekselspænding B □
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T ransformaloren.

Fra spoler ved vi at en strøm vokser langsomt op i en selvinduktion, fordi 
den selv sender en næsten lige så stor strøm den modsatte vej. Hvis spolen 
forsynes med endnu en vikling, vil også den sende en strøm rundt i sin 
vikling. V i har fået en transformator. Ved a t påtrykke en vekselspænding 
induceres en modspænding,- også i den anden spole.

Den første spole kaldes den p r im æ re  v ik lin g  og den anden, den sekundæ re. 

Spændingen som opnås er ligefrem proportional med viklingsantallet, 
hvilket skrives:

Primær spænding _ Sekundær spænding e||gr Ep _ Es 

Primær viklingstal Sekundær viklingstal '  Vp V s

AC

O

Ensretteren.

En ensretters teoretiske funktion  forklares specielt under halvledere. Her 
skal det b lot bemærkes, a t en ensretter er en slags ventil, der tillader een 
strømart at passere. Således kan positiv strøm passere i diodepilens retning, 
medens negativ strøm standses. Normalt benyttes en kombination med 4 
dioder t i l ensretning af vekselspænding, (Graetz-kobling) da vi således ikke 
"taber" den ene vekselstrømshalvperiode. Koblingen fører alle negative 
halvperioder fra begge tra n s fo rm a to r t i lle d n in g e r  t i l  minus, og alle positive 
halvperioder til plus. Det er vist på figuren ti l højre. Den ensrettede 
spænding er pulserende og har samme størrelse som den tilfø rte  veksel
spænding.

L_
Kondensatoren.

For at fjerne det mest pulserende fra ensretteren tilsluttes en stor 
kondensator, norm alt over 1000 uF, fra plus t i l minus af ensretterkob
lingen. Kondensatoren vil blive ladet op t i l spidsværdien, der er 1,4 gange 
effektivværdien. V i vil således få s tø rre  s p æ n d in g  u d , end den veksel
spænding vi tilfører. Spændingen over elektrolytkondensatoren findes 
således:

Ec = Ea C x " ^

hvor Ec er spændingen over kondensatoren og den spænding vi får fra 
transformatoren.

En således konstrueret ensretter vil i de fleste tilfæ lde være tilstrækkelig, 
men hvis brum helt skal undgås må man transistorstabilisere jævnspæn
dingen. Se det praktiske afsnit NT 27, NT 35 osv.
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Opgave 1.
Vi vil benytte en transformator med primær, 220 vo lt og 10.000 vindinger. Den sekudundære spole har 500 
vindinger. Hvor stor er spændingen efter ensretning med en GRAEZ-bro og påfølgende filtre riny  over en 
kondensator?

155 volt 
15,5 volt 
11 volt

A  □  
B □  
C □

TR A N S FO R M A TO R E R  T IL  ALLE FO RM ÅL

PEOFON

REOFON A/S
KONGELYSVEJ 21, 2820 GENTOFTE 
TLF. GENTOFTE 88 00
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VEKSELSTRØM: SPOLER OG KONDENSATORER

Under den første omtale a f kondensatoren, så vi, a t der kom en lille 
slromimpuls, når kondensatoren blev tils lu tte t et batteri. En vekselspæn
ding, der består af flere impulser, v il få en AC strøm ti l at gå t i l 
kondensatoren.

Vi kan betragte kondensatoren som en slags modstand, der har størrelsen:

R

1

T
z c 2tr-f-C

f: frekvens i Hz 
C: kondensatorens 

størrelse i Farad.

Det er dog ikke en rig tig  modstand, så den har fået sit eget navn, im pedans, 

og kendetegnes med Zc. Det lille  c betyder, at vi har med en kondensator at 
gøre. Inden for visse grænser, kan v i regne med, at impedansen er en Ohmsk 
modstand, hvor vi kan benytte Ohm's lov.

Spolen reagerer ikke straks på en spændingsændring, og vil overfor 
vekselspændinger give en mindre strøm end overfor jævnspændinger. Den 
har også en særlig vekselstrømsmodstand: impedansen Z\_  givet ved:

ZL = 2 7 rf L

f: frekvens i Hz

L: spolens størrelse i Henry

Der er samme bemærkninger med hensyn t i l  impedansen, som for 
kondensatorer.
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Opgave 1.
Ved den givne frekvens 1 k Hz skal en kondensator have en impedans pS 1 k Ohm. 
Hvor s tor skal kondensatoren være?

Zc ~ 2 -  x f  x C
omskrevet til C = 1

2> x I x Zj

150 nF A  □
15 nF B □
1 uF C □
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AFSTEMTE KREDSE.

V i skal nu se nærmere på de tilfæ lde, hvor v i ik k e  må regne med spoler og 
kondensatorer som almindelige modstande.

Det sker, når v i har en spole og en kondensator forbundet enten i serie eller 
parallel.

Ved tilførsel a f vekselspænding af en bestemt frekvens, kommer systemet i 
svingninger. Elektronerne skvulper frem og tilbage som bølger i et 
svømmebassin. Der kommer en bølge hver gang, der kommer en impuls, 
men kun når impulserne har den rette frekvens, v il svingningerne blive 
kraftige.

V i kan også sammenligne med en gynge. Når gyngen få re t enkelt puf, laver 
den et par svingninger, men står snart stille. Men hvis vi puffer på de rigtige 
tidspunkter, kan v i uden at anstrenge os få gyngen i kraftige svingninger. 
Hvis vi puffer galt, går gyngen snart istå.

Ved vores svingningskreds kan v i altså forvente, at den opfører sig specielt 
ved den rette frekvens — resonansfrekvensen — men et stykke væk kan vi 
regne normalt med impedanserne.

Resonansfrekvensen er givet ved:
(nF, mH, Hz)

Ved enhver kobling har v i en tilslutningsimpedans, der kan afbildessom en 
modstand R i en spændingsdeler.

Serieforbindelsen har ved resonansfrekvensen en meget lille  modstand, 
mens vi et stykke væk kan regne med komponenternes impedanser hver for 
sig. Spændingsdeleren vil daved resonansfrekvense give et meget lille  signal 
ud, mens den ved andre frekvenser vil give et stort.

Eks. R = 10 kohm Zres 

Ved resonans har vi Eucj =

= 10 ohm 
10

V =

E ind = 10 V 

1C3 V  = 10 mV
10.000
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Opgave 1.
Udregn resonansfrekvensen ti l et krystalapparat. Spolen er en ferritstav med en selvinduktion på 0.1 mH, og 
vi benytter en kondensator på 100 pF.

Er krystalapparatet t i l: Mellembølge
Kortbølge
Langbølge

A  □  
B □  
C □
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Ved siden af resonans kan v i f.eks. have Z c = 1 konm, Zj_ = 100 ohm og vi 
få rdaE uc| = 1 V.

Parallelkoblingen har ved resonansfrekvensen en meget stor impedans,så 
der her kommer fu ld t signal igennem, mens alle andre frekvenser bliver 
dæmpet.

Eks. R = 10 kohm Z fes = 100 kohm = 10 V

Ved resonans har vi Eucj = 100 x 10V
110 “  y

Ved siden af resonans kan 
som ovenfor og får:

_ 100 ohm 

Eu0 ~ lOkohm
10V

vi have samme data

0,1 V

A lle  regninger må tages med forbehold, da vi ikke vil omtale fasedrejning.

FLU ITIN ®  ELEKTRONIKTIN MED DET NØDVENDIGE FLUS



—
G 14



G 15 m å l i n g

Måling

Det i elektronikken mest anvendte måleapparat er universal-meteret, 
hvorfor kun det skal omtales her. Det benyttes t i l måling a f strøm, 
spænding og modstand.

Universalinstrumentet består af et drejespoleinstrument med god følsom
hed, 20 k O hm /Volt, og en omskifter med et antal modstande, koblet så 
forskellige måleområder nås. I kredsløbet t i l ohmmåling er der ydermere 
indskudt et batteri.

Drejespoleinstrumentet trækker a ltid  samme strøm og spænding fo r fu ld t 
udslag. Det bestemmer den indre modstand i følge Ohm's lov, der benyttes 
t il alle de følgende beregninger.

Ved strømmåling ledes noget af strømmen uden om instrumentet via en 
sh u n t. For at beregne shunten, må man kende instrumentet's indre 
modstand og følsomhed. Er følsomheden fx  20 k Ohm og den indre 
modstand 100 ohm. kan man ved forholdsregning finde den spænding,der 
er over instrumentet for fu ld t udslag:

Den indre modstand „
------=—;-----:— :---------- = Spændingen over mstr.

Følsomheden

ved fu ld t udslag, eller udregnet i forekommende tilfæ lde:

100 ohm 

20.000 ohm/V
Ej = 5  mV

Dernæst kan strømmen udregnes via ohm's lov:

E _ 5mV 

R 100 ohm
= 50 uA
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Opgave 1.
Et måleinstrument opgives o fte  i  et antal m A / V o lt. (pr. IV o lt)
Hvilke andre størrelser er nødvendige for at kunne udregne den indre modstand:

Strømmen A D
Følsomheden B D
Ingen størrelse C D
Spændingen D □
Målet for fu ld t udslag E D

Opgave 2.
r  stor en strøm skal der løbe i en shunt ved måleområdet 100 mA. når det benyttede instrument er af 
n 1 m A /V  og har fu ld t udslag for 100 uA.

10 m A A D
999 m A B □
99.9 m A C D

Opgave 3.
Hvor stor skal den ovennævnte shunt være for det nævnte instrument. Find først spændingen over shunt (og 
instrument) ved forholdsregning:

1 m A 100 uA
---------- ■  -------------. X volt ■  mV

1 V  x V

Strømmen kendes fra opgave 2. V i benytter OHM’s lov:

Hvor stor er modstanden: 9 Ohm
10 Ohm 
1 Ohm

A  D  
B D  
C D
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Skal instrumentet benyttes t i l måling af 1 m A.m åde950uA løbe igennem 
shunten.for at instrumentet slår fu ld t ud og ik k e  mere.

Da der er 5  mV over shunten (og meterel. der pr parallelforbundne), og vi 
ved.at strømmen skal væ re950uA,kanvi indsætte i Ohm's lov:

Ved spændingsmåling afsættes noget af spændingen overen formodstand. 
Se G9, spændingsdeler. For fu ld t udslag ved vi fra beregningerne, at der står 
5  m V over det instrument, som v i benyttede til strømberegningerne. Da vi 
samtidig ved. at strømmen gennem instrumentet for fu ld t udslag skal være 
50 uA. og at strømmen i serieforbindelser er den samme overalt, skal vi b lot 
vide hvor meget spænding.der er over modstanden fo ra t kunne udregne 
den via OHM’slov.

Hvis vi vil måle 1 vo lt fo r fu ld t udslag, og der står 5 m V over instrumentet, 
må der stå 995 m V over formodstanden. OHM's lov:

Da de fleste måleinstrumenter har en nøjagtighed på 2%. er det nok at 
benytteen 20 k Ohm, modstand i ovennævnte tilfæ lde. Under strømmåling 
udregnede v ien modstand til 5,26 ohm. Her vil en modstand på 5 ohm være 
rimelig nøjagtig.

Ved Ohm-måling, måles strømmen i et kredslob med den ubekendte 
modstand indskudt. Ved brugen af Ohm-meteret kortsluttes målepindene 
og det indskudte trimmepotentiometer nuljusteres. Dernæst indskydes den 
ukendte modstand, og dens værdi aflæses på en speciel skala.

Måleinstrumenter af speciel virkemåde og funktion omtales særskilt. Se 
evt. den praktiske konstruktion M l 10. i konstruktionsafsnittet.
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Opgave 4.
Samme instrument skal vi nu oenytte t i l  spændingsmåling fo r 100 Volt.
Fra opgave 3 kendes spændingen over instrumentet. Ud af det kan modstanden beregnes. 
Hvor stor er formodstanden:

1 K Ohm A D
1 M Ohm B D
100 K Ohm C D

Opgave 5.
Udregn komponentværdierne. Med en om skifter skal vi kunne måle spændingerne 10 vo lt og 100 volt. 
Instrumentets data er 1 k Ohm/V og fu ld t udslag 100 uA.

Hvilken kombination er rigtig

R1 R2 
9 kohm 99 kohm 
9 kohm 990 kohm

A D
B D

R1 10v

“t
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HALVLEDERE II

Halvlederkomponerner er alle opbygget med en skive halvledermateriale 
(germanium, silicium o.a.l som den virksomme del. Halvledermaterialet 
er a ltid  i form af N eller P materiale, og vi skal se, hvad der sker, når e t N 
og et P materiale støder op til hinanden.

DIODEN

I dioden har vi en P-N overgang. Når den er forbundet som vist på 
figuren, vil nogle elektroner i N-laget gå ned i den positive pol og nogle 
huller fra P-laget ned i den negative. Der kan ikke opstå nye elektroner 
og huller i krystallen, og når overskydende elektroner i N-laget er væk, 
går strømmen i stå. Det samme sker med huller i P-laget. V i siger, at 
overgangen spærrer.

P I N 1--------- +

Vendes batteriet, v il der komme flere elektroner i N-laget og flere huller i 
P-laget. Nogle elektroner vil blive stødt over i P-laget, og når de møder et 
hul, falder en elektron i. Huller v il ligeledes stodes ind i N-laget og mødes 
med elektronerne der. Huller og elektroner vil derfor ophæve hinanden, 
så vi kan komme med flere fra batteriet. Der går en strøm og overgangen 
leder.

Overgangen spærrer for positiv til N og negativ t i l P, mens den leder med 
positiv t i l P og negativ t i l N, hvilket er vigtig t fo r forståelsen af 
transistoren.

TRANSISTOREN

I transistoren har vi tre lag. Fx. et P, et N og et P-lag igen. De er altid 
ordnet, så de to  ens lag er adskilt af det tredje, der er meget tyndt.

Det ene P-lag er em itler, det andet kollektor, og N-laget er basis.

C ------! P INI P 1------ e

b
(omvendt for en NPN-transistor).



Opgave 1.
Hvis en diode tilsluttes plus/minus i pilens retning, v il

der da gå en strøm? A  □  
eller ingen strøm? B □

Opgave 2.
Hvad er Beta? -  /5

“ ‘‘it  antal gange, kollektor- 
ømmen er større end basisstrømmen 

i3e t antal gange, kollektorstrømmen
A  □

er mindre end basisstrømmen B O
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PNP-transistoren forbindes med em itter t il plus og kollektor til minus. Så 
længe basis ikke er forbundet, vil der ikke gå nogen strom, da der ikke 
tilfores elektroner.
Når basis forbindes t i l minus (gennem en modstand) får den tilfo rt 
elektroner udefra, der tiltræ kker nogle huller fra emitter.

Nu kommer det vigtige:

Det tager et "s tykke  t id "  for et hul at finde en elektron, og imens 
bevæger det sig lid t rundt. H ullet har da en chance for a t komme ind 
over NP-overgangen til ko llekto r, som ik k e  spærrer fo r huller, men kun 
fo r elektroner fra basislaget.

Når basislaget er meget tynd t, vil der være s tor chance fo r huller til at 
passere det, således at fo r hver elektron, der kommer ind i basis og finder 
et hul, er der måske 100 eller 200 huller, der går forgæves og videre over 
til kollektor. Der går en strøm i transistoren, og vi har opnået en 
strømforstærkning, fordi den lille  basisstrøm medfører en større emitter- 
kollektorstrøm. Det antal gange kollektorstrømmen er større end 
basisstrømmen benævnes strømforstærkningen / }

Opstillet matamatisk:

I en NPN-transistor er lagtyperne det omvendte, og transistoren skal 
forbindes m edem itter til minus og kollektor til plus.

Her er det huller, vi sender ind i basis. De tiltræ kker elektroner fra 
em itter, og det er hovedparten af disse elektroner, der ikke kan finde et 
hul og derfor fortsætter videre til kollektor.

Strømforstærkningen udregnes på samme måde som for PNP-tran
sistoren.

De anvendte symboler er vigtige, og de v il blive brugt i de følgende afsnit 
uden yderligere forklaring.

Hvor lcer kollektorstrømmen, 

og Ib er basisstremmen 
o g / } e r  strcmforstærknmgen.



—
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DC-kobling

DC-kobling er et ud tryk fo r,a t nogle komponenter er sammensat således, 
at der går jævnstrøm igennem dem. En kondensator kan aldrig være 
DC-koblet.

Først og fremmest benyttes DC-kobling t i l at fastlægge transistorer's 
arbejdsstrømme og spændinger,- også kaldet arbejdspunktet.

For a t en transistor kan forstærke, må den kunne trække mere og mindre 
strøm, og derved variere spændingen over en HT, eller en modstand.

Den enkleste opstilling består af en transistor og 2 modstande. V i har 
valgt at benytte et 4,5 vo lt batteri, og en strøm på 0,5 mA. Ved denne 
strøm støjer en småsignaltransistor almindeligvis mindst.

Når indgangssignalet varierer basisstrømmen, vil kollektorstrømmen va
riere mere, da der forhåbentlig er en strømforstærkning i transistoren. 
Kollektrostrømmen går igennem Rc, og de strømændringer, som tran
sistoren forårsager, giver en spændingsændring over den faste modstand,- 
Ohm's lov.

For a t opnå den største variation op t i l plus og ned ti l minus vælges 
k o lle k to rs p æ n d in g e n  t i l  d en  h a lve  b a tte r is p æ n d in g , 2.25 V.

Allerede på dette tidspunkt kan vi udregne kollektormodstanden:

E = 2.25 V 

I 0.5 mA
4.7 k Ohm = Rc

For at finde den nødvendige basisstrøm,må v i nu kende strømforstærk
ningen fra databogen.p, = 100 for den anvendte transistor, BC 170.
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Opgave 1.
Et transistortrin ønskes konstrueret som i første eksempel.
Stromforstærkningen er 75, onsket kollektorstrom o,5 m A, og forsyningsspændingen er 6 V. Hvor store skal 
Rc og Rp vælges?

Rc Rb
12 kohm 680 kohm A O

5,6 kohm 820 kohm B □
5,6 kohm 680 kohm C O
12 kohm 1,5 Mohm D O
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V i kan da linde basisstrømmen, fordi den må være 100 gange mindre end 
kollektorstrømmen, for at man kan opnå en forstærkning fra basis til 
koilektor:

b
0.5 mA 

100 5 uA

Når vi samtidig ved at transistorens diodestrækning fra basis t i l emitter 
leder, og at en diode forspændt i lederetningen har en indbygget 
zenerspænding på 0.7 volt, ved vi hvor s tor spænding der står over Rb:

E6 = E - 0.7V = 3.8V

Ud a f de to  ovennævnte mellemfacit's kan Rb udregnes:

Rb = |  = 4 ^ -  = 680 k Ohm 
I 5 uA

Kondensatorerne i ud og indgang overfører signalet. Disse omtales i 
afsnittet om AC-kobling.

En anden mulighed er at lægge Rb til koilektor. Derved opnår v i at en del 
signal kobles tilbage og modvirker det indkommende signal.

Det giver en mere ensartet forstærkning over et bredt frekvensområde,- 
altså et godt frekvensområde, og en lille forvrængning.

T il gengæld får vi en mindre forstærkning.

Vi vælger igen et 4.5 V  batteri og en kollektorstrøm på 0.5 mA, Da 
reglen for den halve kollektorspænding allerede er givet, kan v i finde Rc:

R = j  =  l ' f  \  = 4.7 k Ohm = Rc 
I 0.5 mA

Vi skal nu finde basismodstanden. Strømforstærkningen er 100. R ber til 
forskel fra før koblet t i l  spændingen over koilektor, 2.25 volt.

Heraf findes Rb:

E _ 1.55 V 

I 5 uA
330 k Ohm = Rb

FLUITIN® ALTID PERFEKTE LODNINGER
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Vi kommer frem ti l de 1.55 vo lt ved at trække basis/emitterspændingen, 
der a ltid  er 0.7 vo lt, fra den halve batterispænding, da Rb er forbundet 
t i l kollektor, og ikke direkte til plus.

De 5 uA  fremkommer ved at dividere kollektorstrømmen medstrømfor-

I vort tredie eksempel er kredsløbs-spændingerne næsten uafhængige af 
den benyttede transistor s stromforstærkning.

Vi vælger batterispændingen til 4.5 volt og strømmen til 0.5 mA. 
Samtidig må vi her vælge en spænding over Re. Denne vil normalt være 
ca. 10 t i l 30% af batterispændingen. Modstanden stabiliserer transistoren 
mod temperatursvingninger. Spændingen vælges t il 0.5 volt.

V i har nu plus-m inus 2 volt tilbage at svinge af, på transistorens 
kollektor. Kollektorspændingen bliver således 2.5 volt.

V i kan nu finde kollektormodstanden:

E 2 0  V
Rc = =■ = - - .- = 3.9 k Ohm

I 0.5 mA

Dernæst findes emittermodstanden:

Re ~ t  ~ = 1 k Ohm
I 0.5 mA

Vi skal finde begge basismodstande, og for at gøre spændingen i disses 
m idtpunkt upåvirkelig for selve transistorens basisstrom, vælges denne 

strøm ti l 10 gange større end den nødvendige basisstrom. Den nød
vendige basisstrom er 5  p A ,fo rd i strømforstærkningen er 100 gange, og 
kollektorstrømmen 0.5 mA.

Skal basisstrømmen vælges til 10 gange mere.bliver den 50 uA.

V i skal nu kende transistorens basisspænding, for at kunne finde 
spændingen over begge basismodstande.

FLUITIN® ALTID PERFEKTE LODNINGER
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Opgave 2.
Nu gælder det om at konstruere et transistortrin som i det tredje eksempel. Forsyningsspændingen er 3 V. 
ønsket kollektorstrøm 1 mA, og vi lægger 0,7 V  over emittermodstanden.
Hvilken kombination af modstande er bedst?

Re Rc Rb1 Rb2
680 ohm 1,2 kohm 6,8 kohm 22 kohm A  □
1,2 kohm 2,2 kohm 15 kohm 15 kohm B O
680 ohm 1,2 kohm 15 kohm 15 kohm C □
680 ohm 2,2 kohm 6,8 kohm 22 kohm D D
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Over transistoren er der 0.7 V  fra basis t i l em itter, og fra em itter til stel 
har vi valgt en spænding på 0.5 volt,- tilsammen er spændingen på basis 
da 1.2 volt.

Spændingen over Rb2 er 1.2 V  og strømmen 50_pA:

Rb2 = t  ■  S r  " 22k0hm

Spændingen over Rb] er selvfølgelig spændingen over batteriet minus 
den der er over Rb2, 4.5 volt minus de 1.2 vo lt. E over Rb2 = 3.3 volt. 
Nu kan modstanden R b i udregnes, 1= 50jjA:

R b 1 "  I  “  = 68 k 0hm

Kondensatorerne i ind og udgange kobler foran og efterfølgende trin  til 
uden at ødelægge vore DC-beregninger. De overfører kun vekselspæn-

Ved vort 4. eksempel vises hvorledes 2 transistorer kan kobles sammen 
DC-mæssigt.

Først fastlægges strømmen til 1.5 m A i T I ,  og batterispændingen til 4.5 
vo lt. Samtidig v il v i gå så v id t at "ønske" osen indgangsimpedans på 15 k 
Ohm, til fx . en B og O pick-up.

Emittermodstanden til T I kan findes.når v i har valgt den spænding.der 
skal stå over den. V i vælger 1.5 vo lt.ford i den foran tilsluttede transistor 
skal forsynes med basisspænding,der i hvert fald skal være 0,7 vo lt. V i 
skal ligge over disse 0,7 volt.

Ved denne spænding og den givne strøm findes R e j:

R =
E 1.5 V 

I
= Re-j

1.5 mA
1 k Ohm
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Opgave 3.
Diagrammet viser en opstilling, der kan få en lampe ti l at lyse. F. ex. kan den bruges t i l automatik. Basis på 
PNP-transistoren udgør føleren. Skal den lægges til

fo r at få lampen t i l at lyse?

plus
minus

A  □  
B O
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Transistoren T I kan nu kun svinge ned ti l 1.5 vo lt og op til 4 ,5 vo lt. V i 
vælger altså en kollektorspænding på 3 vo lt. Der bliver så 1.5 volt til 
kollektormodstanden:

R =
E
I

1.5 V
1.5 mA

1 k Ohm Rc,

Strømmen i T2 vælges 10 gange større end den nødvendige styrestrøm 
for T1. Det er fo r at få uafhængighed af transistorenes sprednings-data, 
ganske som i eksempel 3  hvor strømmen valgtes 10 gange større i 
modstandene Rb^ og Rb2- Med en stromforstærkning på 100 gange, og 
en kollektorstrøm på 1.5 m A . bliver den nødvendige styrestrøm for T I 
lig 15 uA. Strømmen i T2 bliver 10 gange større, 150 uA.

Basisspændingen på T I bliver nødvendigvis lig emitterspændingen plus 
basis/emitter strækningen:

Eb = Ee + 0.7 V  = 1.5 V  + 0.7 V  = 2.2 volt.

Denne spænding er også kollektorspænding på T2, hvorfor spændingen 
over Rb-| bliver batterispændingen minus 2.2 volt,- 2.3 V.

Rb^ udregnes:

R “  7  ■  "  15 k 0 h m  -  R t”

Nu skal Re2 findes. Det vides, at en transistor's indgangsimpedans 
tilnærmet er lig strømforstærkningen gange emittermodstanden. Da vi 
ønsker en indgangsimpedans på 15 k Ohm med en strømforstærkning på 
100 findes emittermodstanden:

D Zind 15 k Ohm
Re = - j -  = — joo-------  = 150 0hm  = Re2

V i mangler kun at bestemme Rb2- Først findes spændingen over Re2 :

Ee = I x R =150 uA  x 150 Ohm = 0,02 V

Eb2= 0,7v + 0,£)2v = 0,72v

Spændingen over Rb2= Eel - ED2= 1,50v - 0,72v = 0,8V

Modstanden Rb2kan udregnes:

I R2
150 uA 

100
1,5 uA

0,8 volt 

1,5 uA
470 k Ohm

Alle  modstande er nu udregnet. Modkoblingen i dette trin  er kraftig, og 
vi kan fjerne noget, ved at afkoble modkoblingen med kondensatorer, 
AC-kobling. Det omtales i næste kapitel.
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R5

I det 5 eksempel, viser vi, hvorledes man kan koble et komplementært 
udgangstrin, til direkte d r if t  af højttaler. Følgende data er givet fo r denne 
opgave:

Højttaler 3 .2 Ohm
Transistorer BC 170, 50 m A, 20 V , 100 m W ,6 100.
Transistor ME0412, 50 mA, 20 V , 100 mW,/3 100.

A llerførst må vi omtale opstillingen s funktion.

T I  og T2 er komplementære transistorer, hvor den ene transistor, BC 
170, trækker højttaleren i den positive halvperiode, og den anden, 
ME0412 trækker højttaleren i den negative halvperiode. Dette kaldes 
PUSH-PULL, og er den form  fo r udgangsforstærker, der giver størst 
nyttevirkning og e ffekt med mindst transistor.

T3 er styretransistoren, der trækker basis på udgangstransistorerneTI og 
T2 op og ned.

Da transistorerne ikke er lineære, må man forsyne dem med basisfor- 
spænding, således at de trækker en så stor strøm, at de når op på den del 
af deres karakteristik, der er lineær. Denne nødvendige strøm kaldes for 
tomgangsstrømmen. Hvis baserne på T I  og T2 var lagt direkte sammen 
fik  vi ingen tomgangsstrøm, men CROSS-OVER-forvrængning, der især 
er tydelig ved svag styrke.
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T I og T2 får basisforspænding af R2 og D. der samtidig er temperatursta
bilisering. Hvis R2 bliver for stor, kan det ende med a t begge transistorer 
f  udgangen leder helt, hvilket naturligvis medfører kortslutning.

R1 er kollektormodstand for T3. T3 får sin basisf orspænding fra 
m idtpunktet mellem T I og T2. Det giver en god temperaturstabilitet.

V i v il nu beregne trinet med de opgivne data:

Spændingen på m idtpunktet af T I og T2 kan variere fra 2.25 vo lt op til 
4.5V og ned til O V. Det er en spidsspænding, AC på 2.25 volt p. 
Normalt måler v i i e ffektiv værdi, hvorfor v i må dividere medl5? Det giver 
en maximal vekselspænding på 1.6 volt.

V i kan nu ved hjælp af Ohm's lov udregne den maximale udgangseffekt: 

EJ 1 6J
w = V = ■ J T  = 0,8 Wa"

Det er im idlertid mere end transistorerne kan holde t il.

Hvis de hver trækker 200 mW, og holder pause i den anden halvperiode, 
når den anden transistor arbejder, er belastningen relevant.

Ved 200 mW og en 3.2 Ohm højttaler bliver kollektorstrømmen:

—
R -J-0.2 W 

3.2 Ohm
Denne strøm er acceptabel fordi transistoren ikke arbejder mere end det 
halve af tiden.

Vi kan nu straks bestemme den nødvendige basisstrom, hvis strømfor- 
stærkningen er 100:

Ib
250 mA 

100
2,5 mA

Da T3 sammen med R1 udgør en spændingsdeler ligesom R b j og Rb2 i 
det tredie eksempel, vælger vi af samme grund strømmen 3 gange større 
i R1 og T3. Det er 8 mA.

Hvis midtpunktspændingen er 2.25 vo lt, og basis-emitterspændingen 0.7 
volt, er basis-kollektorspændingen 1.55 volt.

Vi kender nu både strøm og spænding og kan udregne modstanden:

R1 = T  =  ~T~ = 180 Ohm
I 8 mA

Dernæst udregnes R2. Dioden D aftager 0,7 volt, og der er ca 0,5 volt 
tilbage ti l R2. Denne modstand skal være temmelig nøjagtig for ikke at 
transistortrinet skal løbe med for stor tomgangsstrøm.

R2 =
E 0.5 V

8 mA
68 Ohm



Opgave 4.
Samme diagram som i opgave 3 skal nu gøres færdigt. Fra basis på PNP-transistoren t i l enten plus eller minus 
skal der være en holdemodstand, der sorger for, at lampen normalt er slukket. Der skal dimensioneres, så den 
ydre modstand (følemodstanden) b lot skal være under 1 Mohm fo r at lampen lyser. Husk, at holdemodstan
den kommer t i l a t stjæle noget strøm.
Max. kollektorstrøm for T I  og T2 er 30 mA, for T3 250 m A. Stromforstærkningen for alle er 100. Lampen 
bruger 100 m A ved forsyningsspændingen 4,5 V . Modstandene skal udregnes, så de virker strømbegrænsende.

Hvilken kombination foretrækker De?

holde modstand RI R2 R3
180 kohm 18 kohm 39 ohm 270 ohm A  □
330 kohm 18 kohm 150 ohm 390 ohm B □
330 kohm 27 kohm 47 ohm 390 ohm C □
220 kohm 56 kohm 180 ohm 680 ohm D □
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Transisloren T3 kommer li!  at fore en strøm på 8 mA. For at der står 
den rette spænding over den, må der gå den korrekte basisstrøm. Hvis 
slrømforsiærkningen er 100, er den nødvendige basisstrøm 80 uA. 
Im id lertid har vi en stabiliseret spændingsleder i R3 og R4. For at 
stabilisere bør strømmen i denne spændingsdeler være 10 gangestørre 
end den nødvendige styrestrøm til T3, — 0.8 mA.

Spændingen fra basis t i l stel er 0.7 V , hvorfor R4 kan udregnes:

R4 = i  = -%•-?— 'T  =  820 Ohm 
I 0.8 mA

Dernæst finder vi den samlede modstand af R3 :

E R3 = E mid, - E w  = 2,25v - 0,7v » 1.55V

R3 = |  '  = 2,2 k Ohm
I 0.8 mA

Udgangskondensatoren er på 320 uF/6,4V, og indgangskondensatoren på 
6,4 uF/25V. T V s  basismodstand er af medkoblingsmæssige grunde delt 
lige op, og koblet med en kondensator. Se AE1 for data.
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Ac-kobling er en forbindelse, der overfører en vekselstrøm, men spærrer fo re n  jævnstrøm. 
V i har kun to  komponenter med denne genskab, kondensatoren og transformatoren. 
Transformatoren anvendes fortrinsvis t i l HF, da den ved LF let giver forvrægning. HF-kob- 
linger med transformatorer vises i et senere afsnit.
T il AC-kobling i LF-området ses idag kun kondensatorer. Forstærkningen i et transistor- 
trin  er betinget af, at der kommer et signal over basis-emitter. For at fås to r forstærkning 
må der ikke være hindringer fo r signalet undervejs. T il højre er vist, hvordan signalet går in 
de i e t trin.
Signalet kommer ind på basis, passerer basis-emitter og R4, og kommer ud igen gennem stel. 
Basis-emitter og R4 danner en spændingsleder. Jo større R4 er, jo  mere signal vil der aisæt
tes her i stede.t for i basis-emitter. Det giver et signaltab.
For at undgå det, kobles en kondensator fra em itter t i l stel, hvilket gor em itter "k o ld ’', dvs 
em itter vekselstrømsmæssigt er stelforbundet.
Kondensatoren bør være så stor som muligt. Pris og mekanisk størrelse gor, at vi derimod 
vil have den så lille  som muligt.
En kondensators impedans er mindst ved høje frekvenser, så det er bassen, der giver vanske
ligheder.
I praksis kan det menneskelige ørs ikke høre forskel på en styrkeændring af 3  dB. 3 dB er 
en signalhalvering, hvorfor kondensatorens impedans b lot skal være lig den modstand, den 
sidder over. En parallelforbindelse af 2 ens modstande giver den halve ohmske værdi.
Hvis modstanden er 1 K Ohm. må kondensatorens impedans være 1 k Ohm ved vor laveste 
frekvens (20 Hz).

C =
1 _ 1

2 -rr-f-Z c 6,28-20-1000
8-lCT6 F = 8uF

vi vælger 12,5 uF/25 V

Overforselskondensatoren C l skal have en lille  impedans i forhold til indgangsimpedansen 
af trinnet.
Indgangsimpedansen er bestemt af R I og R2 i parallel, samt dette i parallel med selve tran
sistorens indgangsimpedans. Med afkob'lingskondensator er denne i reglen omkring I K 
Ohm, og uden er den R4 gange stromforstærkningen

Med C2 har vi: 

Z j = 1 kohm 

A lt i parallel:
1

R 10 kohm
1

-  +
1 1

_  . , .........  „  27 kohm ' 1 kohm 900 ohm
Zc = 900 ohm ved 20 Hz giver atter 8 uF og vi benytter 12,5 uF/25 V 
Uden C2 har vi

Zj =1 kohm x 100 = 100 kohm

1 1 . 1 . 1  1

R = 900 ohm

C =

10 kohm 

1

2 rr-f-2 r

- +
27 kohm 

1
6,28-20-7000

100 kohm 7 kohm
R = 7 kohm

= l,2 u F . V I vælger 4 uF/10 V
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AC-koblings Opgave 1.

En transistor skal have afkoblet emittermodstanden der er på 300 Ohm. Det t il forstærkeren tilsluttede 
højttaleranlæg kan gengive frekvenser ned ti l 40 Hz.

Hvor stor skal kondensatoren minimum være?

13 uF A D
25 uF B □
250 uF C D
125 uF D D
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FILTRE.

Filterkonstruktioner hører absolut t il AC-koblinger. Ideen er at dæmpe 
visse frekvenser i forhold t i l andre. Den grundliggende kobling er en 
frekvensafhængig spænd i ngsdeler.

Type A  lader alle høje frekvenser passere.men leder dårligt for de lave. 
Afskæringsfrekvensen er den frekvens, hvor halvdelen af signalet passerer, 
dvs. at impedansen af kondensatoren skal være lig modstanden.

Type B udfører det omvendte, idet alle høje frekvenser bliver kortsluttet ti 
stel.

En anden type kobling giver kun en delvis dæmpning. Diagram C giver en 
dæmpning på 10 gange for alle frekvenser op t i l den frekvens, hvor 
impedansen af C er lig 10 kohm. Derefter stiger signalets styrke hurtig t Off 
t il fu ld t niveau.

FLUITIN® DET ER DET RIGTIGE TIN TIL ELEKTRONNIKBRUG
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Opgave 1.
Overfører en kondensator bedst:

Bastoner A  □
Diskanttoner B □

Opgave 2.
Spærrer en kondensator fo r diskant, hvis den er anbragt som på:

Fig. A a d
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Diagram D giver ingen dæmpning a f lave frekvenser, men fra den frekvens 
hvor Zjger lig 10kohm, falder signalet ned ti l 1/10.

En variabel tonekontrol fo r diskant er vist på diagram E. A lle  lave 
frekvenser bliver dæmpet af spændingsdeleren R I, R2. Høje frekvenser får 
en anden behandling. Med potentiometeret i øverste stilling har vi et 
diagram svarende ti l C, idet potentiometeret er s tort i forhold t il Z q 2  og 
R2, mens R3 er lille. Der er en diskanthævning. Med potentiometeret i 
nederste stilling har vi et diagram svarende t i l  D, ganske vist med R2 over 
C2. På grund af R2 starter v i ikke med fu ld  signalstyrke ved lave frekvenser, 
men med styrken bestemt af R2 og R2. Ved regulering a f P1 kontrolleres 
diskanten, og def kan både hæves og sænkes.

FLUITIN -  DET ER DET RIGTIGE TIN TIL ELEKTRONIKBRUG
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Opgave 3.
V i vil konstruere et f ilte r  t i l  bashævning, der hæver bassen t i gange. Først sænkes hele signalniveauet t i gange, 
og derefter hæves bassen, men ikke mellem- og diskanttonerne, t i l  vort startniveau: (Zc =  R)

C =  27T A x Z c R = 1 0  kohm

Hvor stor skal C væie fo r at give en bashævning fra  160Hz:

680 nF A D
100 nF B D
1000 nF C D
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Diagram F viser en baskontrol. Over en vis frekvens, f, bestemt af C3 og C4 i 
forhold t i l P2 (summen af impedanserne skal være lig P2) giver P2 ingen 
regulering, og signalet er kun bestemt af R I og R2. Under f0 reguleres 
signalstyrken af P2 som ved en almindelig spændingsdeler.

Forst vælges modstandene R1 og R2. der skal være små i forhold til 
indgangsimpedansen på følgende trin , og store i forhold t i l den kollektor- 
modstand, vi tager signalet fra. Meden kollektormodstand på3,3 kohm og 
en indgangsimpedans på 300 kohm kan v i passende vælge R1 + R2 ti l 20 
kohm.

Dernæst skal vi have skæringsfrekvenserne f0  og fn , typisk 500 Hz og 2000 
Hz. Resten er kun regnearbejde. R I + R2 skal dæmpe signalet 1/10, altså 
R I = 10 x R2. R2= 1,8 kohm og R1 = 18 kohm passer.

Z q  i ved f j,  og Z( 3  ved f n skal være lig R1.

Ligeledes skal Z c2  ved f0 og Z c4  ved fn være lig R2.

PI = P2= lOgange R I. R3skal hovedsagelig bruges til at undgå, at den ene 
kontrols stilling er afhængig af den andens. Almindeligvis er en størrelse på 
1/5 af R2 passende.

Impedansen af en kondensator er ikke en ren ohmsk modstand. Der sker 
det, der hedder en fasedrejning. Den måles i grader, ligesom vinkler.

En fasedrejning på 0  grader betyder, at spændingerne på to  ledninger stiger 
og falder samtidig. 180 graders fasedrejning betyder, at den ene lednings 
spænding stiger, når den anden falder og omvendt.

I en transistor falder spændingen på kollektor, når spændingen på basis 
stiger. Her er altså en fasedrejning på 180 grader, fra basis t i l kollektor.

Hvis signalet fra kollektor føres tilbage ti l basis, så det hjælper sig selv, vil 
trinet gå i sving. Et fald i kollektorspændingen skal altså gennem 
tilbagekoblingen resultere i en stigning i basisspændingen. Hvis man 
indkobler komponenter i tilbagekoblingen der giver yderligere 180° 
fasedrejning, går trinet i sving.

FLUITIN — DET ER DET RIGTIGE TIN TIL ELEKTRONIKBRUG
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Opgave 4.
V i skal lave en RC-oscillator på 440 Hz.
Der skal gå en strøm på 1mA i kollektor. og = 100. hvilket giver en basisstrøm på 10 uA.
Ved en batterispænding på 4,5 V, 0,5 V  over emittermodstanden og 2V  over transistoren lår vi 2V over 
kollektormodstanden.

Rc = E I = 2V  1 mA = 2 kohm

RE = E I = 0,5V 1mA = 4 7 0  ohm

Fra plus t il basis har vi 3,3 V.
For stabilitetens skyld vælges strømmen i basis-spændingsdeleren 10 gange større end basisstrømmen selv, 
altså 0,1 mA.
''et giver to  modstande.

R g l = E I 3,3 V  0,1 m A = 33 kohm

RB2= E I 1.2V 0,1 m A = 12 kohm

For at få den rette frekvens, må de andre modstande i RC-kredslobet væreca. 10 kohm. ligesom R ø ] og R(32 
i parallel.
Hvor stor skal kondensatoren være fo r at få en frekvens på 530 Hz.

1 nF A D
15 nF B D
1,5 nF C □

Opgave 5.
V i ønsker at frafiltrere rumblefrekvensen * på et grammofonværk med et T-led. Rumblefrekvensen er 30Hz 
og R I, R2skal være 10 kohm (og R3=5 kohm).
Hvor store kondensatorer skal vi benytte:

220 nF og 470 nF A D
470 nF og 1 nF B □

Ubehagelig lyd, der fremkommer ved afspilning af grammofonplader. Lyden opstår i grammofonmotoren 
og dens mekaniske forbindelse t i l pladetallerknen og bliver opfanget af pick-up'en.
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Den praktiske konstruktion, se AE 7.

En kondensator og en modstand, forbundet som type A, giver ved en 
bestemt frekvens en fasedrejning på 60 grader. 3  sådanne trin  efter 
hinanden giver 180 grader. Diagrammet viser et transistortrin med denne 
tilbagekobling, og det v il virke som tonegenerator. Transistoren skal have 
en god forstærkning, og frekvensen er bestemt af: f=  0 '07

RxC
En anden kobling benytter to  transistorer. Transistorerne giver (180x2) 
grader = 360 grader fasedrejning, men 360 grader er hele cirklen rundt, så 
det er lig 0 grader.

For den praktiske konstruktion se AE 10. 

Wien-Bro

En såkaldt Wien-bro giver ved en bestemt frekvens 0  grader fasedrejning. 
f=Q2/ (RxC) .

For et fuldstændigt diagram, se M 180.

FLUITIN^- DET ER DET RIGTIGE TIN TIL ELEKTRONIKBRUG
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R1 R2

For at filtre re  enkelte frekvenser fra, kan vi benytte et dobbelt T-led. Det 
består a f tre modstande og tre kondensatorer. Ved en bestemt frekvens 
dæmper det kra ftig t, mens alle andre frekvenser passerer.

Dimensioneringen er, at R1=R2=Zc i =Z(;2 ved den ønskede frekvens og
R3=2R1=Zc3-

Leddet kan være vanskeligt at få t i l at køre. De indbyrdes størrelser skal 
være nøjagtige, og indgangsimpedansen i naste trin  skal være stor.

FLU ITIN  — A LTID  PERFEKTE LODNINGER
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AKUSTISKE KOMPONENTER:

Akustiske komponenter omsætter mekaniske svingninger til elektricitet 
eller omvendt, og de vigtigste er m ikrofoner, højttalere og pick-up's.

Når vi kaster en sten i vandet, v il vi se at der opstår bølger. Det samme 
sker når vi hører et knald. Lydbølgen (i virkeligheden trykbølger) 
udbreder sig. Det, de rammer, bevæges i tak t t i l  bølgerne. Jo mere 
letbevægeligt et emne er desto større bliver udslaget.

En m ikrofon omsætter lyd  t i l e lektricitet. En m ikrofon kan bestå af en 
let membran med en lille  spole. Spolen hviler i et magnetfelt, og bevæges 
spolen, opstår der elektrisk spænding, som dan forstærkes og tilføres en 
højttaler.

M ikrofonen findes i mange priser, karakteristikker og funktioner. Gode 
m ikrofoner er normalt dynamiske med nyre- eller kuglekarakteristik, 
medens professionelle bruger kondensatormikrofoner. Disses karakte
ris tik  er variabel.

Højttaleren er en lydgiver. Den er opbygget af en let bevægelig membran 
med en pålimet svingspole. Spolen er omgivet af et kra ftig t magnetfelt og 
bevæger sig derfor, når vi sender en strøm igennem den.

Hvis membramen er stor, kan den kun følge med ved lave frekvenser, fx. 
1000 Hz, men den store membram er t i l gengæld nødvendig for 
gengivelse af lave frekvenser.

En lille, tynd membram af hårdt materiale kan bruges t i l høje frekvenser. 
E t eksempel herpå er Dorne-højttaleren, der kan gengive toner op til 
25000 Hz med stor nøjagtighed.

Et komplet højttalersystem skal kunne gengive fra 20 t il 20000 Hz. V i 
må benytte flere højttalere, o fte  3, bas, mellemtone og diskanthøjttaler, 
og forsyne opstillingen med et delefilter, så hver højttaler får sin rette del 
af signalet at behandle.

Højttaler praktik omtales sidst i dette afsnit. Pick-ups er beregnet t i l  at 
omsætte mekaniske bevægelser i pladerillen t i l e lektricitet, der kan 
forstærkes.

Alm indeligt kendes krystal, keramiske, dynamiske og fotoelektriske 
pick-ups. De to  sidstnævnte er de mest anvendte på grund af den høje 
kvalitet.

Pick-upen består a f diamanter, pålimet en nål, der påvirker et krystal, en 
magnet eller ved fotoelektriske pick-ups, en lysskærm. Derved omsættes 
bevægelsen ti l elektrisk signal.
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Opgave 1.
En mand a lfy re r e t kanonslag i midten a f en rundkørsel. Ved de fire  veje fra rundkørslen mod nord, øst, syd 
og vest er placeret en b il, en papskærm, en 4 mm jernplade og et udspændt aluminiumsfolie. De er alle 
nogenlunde lige store og vender alle nord-syd med den lange led. Hvem bevæger sig mest? Mulighederne er 
stille t op efter aftagende bevægelse og er benævnt med verdenshjørnet.

N S Ø V A  □
S N 0  V B □
V Ø  N S C □
V  0  S N D □
Ø V N S E □

Opgave 2.
Hvorfor har en dynamisk m ikrofon ikke magneter sat på membranen og spolen fastsiddende? 

Fordi:
Spolen fylder mindre end magneten A  □
Spolen er lettere end magneten B □
Spolen kan have flere vindinger C □
Det kan den også have D □

MODEL ST-455

■W -  J  •  UNIVERSAL TYPE STEREO TONE ARM

Lustre
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DELEFILTRE.

Da ikke alle toner gengives med samme kraft af samme højttaler, 
benytter man flere højttalere, o fte  3, hvor en højttaler overtager arbejdet 
nSr en anden ikke kan følge med længere. Det nytter ikke bare at 
forbinde tre egnede højttalere i parallel. Så bliver der afsat spildt e ffekt i 
2 af højttalerne, der ikke siger noget.

Man må benytte et delefilter, der sender bastonerne ti l bashøjttaleren, 
mellemtonerne ti l mellemtonehøjualeren og de høje toner t i l Dorne - 
T  weeteren.

På figuren ses hvordan:

Bastonerne passerer let en lille  spole L I ,  der er stor nok t il at spærre for 
mellem- og diskanttoner. Diskanttonerne er hurtige nok til at passere en 
lille  kondensator C l,  der spærrer for mellem- og bastoner.

Endelig er mellemtonehøjttaleren spændt foran en serieforbundet kon
densator og spole. Dette led lader kun mellemtonerne passere.

Man kan også nøjes med 2 højttalere og få en rimelig Hi-Fi-klang ud 
deraf: Funktionen er næsten den samme som ved 3-gangs delefilteret, 
men her lader man bashøjttaleren behandle mellemtonerne også.

Følgende komponenter kan benyttes, men det kan betale sig at eksperi
mentere lid t, t i l  den rette sound er opnået.

B-højttalwer: AD 1 2 5 6 /W4
M-højttaler: A D  5060 /  W4
D-hojttaler: A D 0 1 6 0 /T 4
L I =6,4m H. 100vdQ 1. OmmCu over 10mmØ
L2 = 1,2mH, 25vdg 1. OmmCu over 10 mm ø
C l = 20uF Bipoler
C2 = 60uF Bi poler.
Delefrekvensen er ca. 500 og 2000Hz.

UNIVERSAL RADIO -  LØSDELE AMAGER -  VERMLANDSGADE 4 -  LØSDELE AMAGER -  AS. 4160
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Opgave 3.
Hvad sætter grænser for en mikrofons frekvensområde?

En begrænset membran 
Vægten a f spolen 
Magnetens styrke 
Spolens størrelse

Opgave 4.
Hvorfor kan en enkelt højttaler ikke gengive alle frekvenser? 

d i:
Det er upraktisk 
Den vil være for stor
Lave frekvenser forlanger stor membran og høje lille
Fabrikken sælger flere højttalere
Lave frekvenser skal have mere e ffekt end høje

A D  
B □  
C □  
D D

A D  
B D  
C D  
D O  
E □
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HØJTTALER

Lige så vigtigt som højttaleren er den kasse, som den er indbygget i. Kun 
den rigtige kasse giver den rigtige klang. Det er en umulighed a t beregne 
et højttalerkabinet korrekt, så det lyder lige godt under alle forhold. Man 
må indgå en mængde kompromiser.

V i kan lave en god højttaler ved at benytte 2—3  højttaler med delefilter, 
en stor kasse med et m inim um litermål på 50, og en god foring med 
stenuld. Jo større man kan gøre sit HT-kabinet. des bedre bliver 
basklangen. En højttaler uden kasse kan ikke gengive bastoner. Det er 
fordi bassen lober udenom membramkanten, og kortslutter sig selv. Hvis 
højttaleren monteres m id t på en uendelig stor plade v il vi få en ideal 
gengivelse.

Det bør forklares, hvorfor bassen kortslutter sig selv. Når højttaleren 
bevæges frem, (bas) kommer der et overtryk på forsiden, og et undertryk 
på bagsiden. Overtrykket på forsiden vil løbe udenom højttalerens kant 
og udligne trykke t på på bagsiden. Det vil sige, at trykbølgen ikke 
udbreder sig fremad, men kortslutter i basområdet.

Ved hojere toner er afstanden mellem trykbølgerne lille, og en enkelt 
bølge kan ikke nå udenom højttaleren, før en ny er påbegyndt. Ved at 
gøre højttalerkanten større, skal en tone løbe længere, og når måske først 
om på bagsiden, når højttaleren bevæges den anden vej. Her rammer 
overtrykket et andet overtryk, og der sker ingen udslukning.

Vi kan finde en lydbølges længde, idet v i kender lydens hastighed og 
frekvensen. Den laveste frekvens, vi kan høre, 20Hz, giver:

r)_= 300 m/s = 15 meter.

Denne længde udgør afstanden fra et overtryk t i l  det nærmest følgende 
overtryk. Da faseforskellen i en højttaler er 180 grader fra forside til 
bagside, må vi lave højttalerkanten 2 /2  meter, så vejlængden, som vor 
laveste tone skbi gennemløbe, giver 180 grader faseforskydning til 
udligning af højttalerens 180 grader faseforskydning.

Da lyden skal løbe både langs overkanten og langs underkanten af 
skærmen, behøver skærmens radius kun at være 2 /4 , eller i vort 
beregningseksempel, 3,75 meter.

Ved beregning af en højttalerkasse er det bedste altså, at lyden skal løbe 
7,5m. Det er naturligvis en urealistisk længde. I praksis laver man 
normalt et kabinet med en spalte og eventuelt en indbygget labyrint. Det 
benævnes et Basreflekskabinet. Spalten er ofte udformet som en skrå 
kasse fo r at basresonansen skal virke over et større frekvensområde.

n . 1 J 411
(K m ia ifo  < A \ u m hø jtta le re  i byggesæ t D  ["> C> D



G 2 0

Opgave 5.
Hvorfor er der væsentlig kvalitetsforskel på pick-up's? 

Fordi:

Det er selve metoden der gør det (krystallens egenskaber kontra
induktion eller lysvariationer). A □
En god krystalpick-up v il være for dyr B □
Nålen på en krystalpick-up sidder fastere end på en
dynamisk eller fotoelektrisk. C □

-—opgave 6.
Hvorfor er det bassen, der norm alt er problemer med ved 
kabinettet?

Fordi:
Bølgelængden a f tonen skal være a f samme 
størrelsesorden som vejen fra for 
t i l  bagsiden af højttaleren,
og bassens bølgelængde er længst A  □
Der skal være mere rum t i l  bassens bølgelængde B □
Klangbilledet a f en bastone er federe og
kræver mere plads for at komme t i l  sin ret C O

O O O O Kattedamsvej 52, 9440 Aabybro -Tlf. 08 241408
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Denne fo rm  fo r nøjttaiere nar gennem en årrække været den mest 
anvendte. Højttalere a f denne type har en vældig god frekvensgang og 
virkningsgrad. Størrelsen er dog et problem. T il et reflexkabinet benyttes 
en bashøjttaler med en nedre grænseirekvens på ca. 20Hz. og kabinettet 
suai udfores, så det nar eri resonansfrekvens på samme storrelse. Opbyg
ningen findes nemmest ved forsøg. Man kan måle resonansfrekvensen 
nted en tonegenerator, .en forstærker og et AC-voltmeter efter neden
stående diagram:

Det er klart, at både forstærker og tonegenerator skal være retliniede til 
15Hz. Ved resonansfrekvensen af højttaler eller kabinet vil spændingen 
falde over R I. Rammer kassen og højttaler samme frekvens vil de udligne 
hinanden og basområdet bliver tilnærmet lineær.

Hvis højttalerens resonansfrekvens kendes fra  databogen, kan man 
hurtig t se, hvilken resonansfrekvens kabinettet har, det er nemlig den 
anden resonans. Hvis højttaleren i kabinettet har en resonans på 40Hz, og 
man aflæser spændingstald på AC-voltmeteret fo r f.eks. 40 og 80Hz,, har 
kabinettet en resonans på 80 H z„ og det må gøres større eller forsynes 
med en labyrint eller en port med skuffer.

Grunden t il at spændingen stiger over modstanden R1 er, at højttaleren 
får en større impedans ved resonans. Det giver mindre spænding over R I.

Den mest udbredte højttaler er trykkammerhøjttaleren, der selv i lille 
form at kan give en rimelig bas (boghylde-HT). En trykkammerhøjttaler 
er opbygget om en speciel højttaler med særlig letbevægelig membran. 
Kabinettet er af lu fttæ t konstruktion, og den indespærrede luftmasse 
virker som en fjeder på højttalermembranens bevægelser. Det giver 
sammen med fyldningen af mineraluld en god dæmpning fo r resonansfre
kvenser.

Selv ganske små kabinetter giver et brugbart lyd tryk  i basområdet, 
omend det i uforvrænget klar lydgengivelse slet ikke kommer op på 
højde med reflexhøjttalere. En almindelig lille  trykkammerhøjttaler har 
en virkningsgrad på 1—3%, medens reflexhøjttalere kan afgive 10—50% af 
den tilfø rte  e ffekt som lyd. Hvis en højttaler med 1% virkningsgrad skal 
kunne gengive et symfoniorkester med naturlig styrke kræves 4000W. Nu 
kan man i en stue nøjes med 400W i 1% HT, fo rd i så høje lyd tryk  som 
4000W er sjældne, men 400 W att er også meget. Im id lertid kan vi 
benytte en højttaler med 25% virkningsgrad, — det giver 16W udgangs
effekt, altså nu en rimelig størrelse fo r et symfoniorkesters lydtryk.
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Opgave 7.
Hvortor anvender man o tte tre  torskellige højttalere i et kabinet:

For a t fS større effekt
For at give et større frekvensområde

Opgave 8.
Hvilke toner gengiver en Dorne Tweeter.

Hoje
Lave

Opgave 9.
Anvender man en spole i  serie rned bashøjttaleren fo r at:

få fjernet diskanten 
få ledet bassen til 
bashøjttaleren

A  □  
B □

A  □  
B □

A  □  

B □
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Kvalitetshøjttaleren efter basreflexprincippet fra  f.eks. Lansing har da 
også en virkningsgrad på in d til 30.

Ved horn højttalere anvendes et akkustisk princip kendt fra orgelpiberne.

Et ror vil afhængig af længde have en resonensfrekvens. Hvis det er 
lukket i den ene ende v il luftmassens kompromering svinge kraftigt, 
medens bevægelsen er næsten nul. I den anden åbne ende har vi ringe 
komprimering, men stor bevægelse. Hvis højttaleren er anbragt i den 
lukkede ende og den har samme resonansfrekvens som røret, vil membra
nens bevægelse bremses ved resonans, og v i får et ret toneområde i 
bassen.

Sommetider vil der i rørets anden ende være stor bevægelse. Er røret 
udført udadbuet i den åbne ende, bredes resonansfrekvensen over et stort 
område, og vi får en fy ld ig  bas, der ligger godt i maven. Virkningsgraden 
når op på ca. 50.

Således kan en hornhøjttaler se ud I snit:

Målene bør fremeksperimenteres, men som rettesnor kan de angivne mål 
benyttes.
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Stereo for den 
krævende
NSr man i dag skal vælge et stereoanlæg bor man henvende sig 
Når man i dag skal vælge et stereoanlæg bor man henvende sig 
til specialister på dette felt. Vi har specialiseret os på det mere 
avancerede stereoudstyr, men lad ikke ordet "avanceret" skræm
me Dem. Naturligvis koster et sådant anlæg mere, men ikke så 
meget, som De måske måtte tro.
Det svageste led i et stereoanlæg er 8fgjort højttalerne. Dette 
problem har vi gjort meget ved og lost med den verdenskendte 
engelsk studie-højttaler "RICHARD ALLAN", som fås i ikke 
færre end 40 forskellige systemer. For den, som selv har lyst til 
at bygge sine højttalere, kan disse systemer nu købes løse, end
da med de originale enheder. Endvidere kan vi tilbyde 30 forskel
lige slags originale ICI frontstoffer og det meget fine dæmp
ningsmateriale "Accoustilux",
Udover højttalere kan vi demonstrere og vise Dem et stort ud
valg af
Forstærkere - FM-forsatse - Pladespillere - Båndopta
gere - Højttalere - Pick-up arme - Hovedtelefoner - Lyd
bånd og andet tilbehør.
Vort medlemsskab a f  DANSK H I-F I IN S T ITU T og vor store 

erfaring sikrer Dem en objektiv vejledning og en 100 % servi
ce.
Musikanlæg a f  enhver art udfores. Demonstration og tilbud gi

ves uden forbindende.

Eneforhandling i Jylland af LEAK, ROGERS RAVENSBOUR- 
NE, ARMSTRONG. RICHARD ALLAN og LUSTRE,

TAL 
LYD 
MED

Kattedamsvej 52, 9440 Aabybro - Tif. 08 24 14 03
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En antenne bruges ti l at indfange de radiobølger, radiostationerne 
udsender. For at få bedst modtagelse, skal antennen passe t il senderens 
frekvens.

Radiobølger er elektriske (også magnetiske) bølger, der udbreder dig med 
lysets hastighed som ringe i vandet, (hastighed: 3, 10® m/s)

Frekvensen er antallet af passerende bølger pr. sekund. Dette antal bølger 
er jævnt fordelt over 3.10®m (som første bølge gennemløber oå 1 
sekund).

Deles denne vejlængde med antallet af bøiger, får v i længden af én enkelt

b0l9e: ______ 3.10* (m/s) ,  . .
A t m ) -  — j------ ^  f  er frekvensen og

A  = "lam bda" bølgelængden.

I en parallelsvingningskreds passer kondensator og spole l i l  en bestemt 
frekvens. Hvis kondensatoren foldes ud i stænger som vist på figuren, har 
vi stadig en svingningskreds, der nu er følsom for vdre elektriske 
svingninger. Resonansfrekvensen er givet ved længden af stavene, således 
a l fiver stav skal være 1/4 A  lang. En sådan antenne kaldes en dipol.

Ved mellem og langbølger må vi af hensyn l i l  amennestørrelsen bruge 
jorden som den ene pol og nogle få meter ledning som den anden

ANTENNEKONSTRUKTIONER

Antennens grundelement er dipolen. Ved a l forsyne en d ipo l med 
re flektor og d irektorer opnås større følsomhed. (TV-antenner)

Reflektoren sidder bag dipolen og spejler signalet, medens direktorerne 
er monteret foran for at indsuge det.

For at få god modtagelse må bestemte afstande og længder benyttes. 
Reflektoren, skal momeres 1/8 A  bag dipolen, og være 5% længere.

1' d irektor skal monteres 1 /8  A  foran dipolen og '/ære 5% kortere.

De efterfølgende direktorers afstande og længder skal hele tiden aftage 
med 5% a f foregående.

Reflektoren og 1 d irektor giver 2  ganges forstærkning.

Hver 4  — dobling af direktorer antallet giver 2 gange følsommere 
antenne.

Jo større forstærkningen i en antenne er, jo  mere retningsbestemt er den.
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/
------D IS EKTORE R ------ --

SENE)ER

Opgave 1.
Hvor lang skal en 1/4-bølge antenne være for at modtage Luxemborg på kortbølge bedst. (Luxemborgca 6
• ••

A D  
B O

50 mtr 
12,5 m tr

Opgave 2.
Udregn en dipol t i l  100 MHz. Når der skal stå en 1/2-bOlge over hele dipolen, hvor lange er da begge 
kvartbolgestave tilsammen.

1,5 mtr 
3 m tr

A D
B D



G  2 2  AM  - FM  m o d u la tio n

AM  og FM modulation

Radiobølger er hurtige elektriske svingninger. HF. En "re n " radiobølge 
uden tale og musik skaldes en bæ rebø lge. Bølgen er nødvendig for at vi 
kan b æ re  et signal længere, end det kan høres.

En ren bærebølge kan høres som en " to m "  stadion, og "siger" altså ikke 
noget. For at få overført et signal må vi variere bærebølgens udseende, og 
så måle ændringerne i modtageren. Disse ændringer i bærebølgen, også 
kaldet modulationen, er direkte hørbare som signalet fra senderen.

En bærebølge kan moduleres på flere forskellige måder. Radiomodtagere 
er indstille t på at kunne modtage de to, v i kalder AM og FM.

AM er en forkortelse for amplitude-modulation. HF-svingningerne 
varierer i styrke (amplitude) i takt med det signal, vi modulerer med. Se 
figurerne.

FM står fo r Frekvens-modulation. HF-svingningerne varierer i tæthed 
(frekvens), i takt med signalet. Men det har s itid  samme amplitude. 
Fordelen ved FM er, at vi kan forhindre støj, der a ltid  opstår som AM. 
T il gengæld fylder en FM-sender mere i frekvens.
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Opgave 1.
Hvis De ved indstilling på radioskalaen kommer til e t "d ø d t"  støjsvagt punkt, hvad mangler da?

Bærebølge
Modulation

Opgave 2.
Hvorfor er FM bedre end AM?

Mindre støj 
Større rækkevidde

A D  
B □

A
B □

 □
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SENDERE

En sender har 2  funktioner:

a, Frembringe HF-bærebølge

b. Modulere denne HF. med LF.

For at frembringe HF skal vi have en oscillator. Den består af en 
svingningskreds og en tilbagekobling. Svingningskredsen kan som tid li
gere om talt sammenlignes med en gynge. En lille  variation i kollektor- 
strømmen slår t i l svingningskredsen. En del af det lille  udslag kobles 
tilbage over C4 ti l em itter og herfra går det i forstærket form  gennem 
transistoren tilbage ti l svingningskredsen.

Tilbagekoblingen giver automatisk skub på de rigtige tidspunkter, så 
svingningskredsen får kraftige udslag.

Ved at variere strømmen til basis med et LF signal, giver vi transistoren 
mere eller mindre e ffekt at arbejde med, og svingningerne vil variere i 
takt hermed. Derved kan vi modulere oscillatoren.

Det modulerede HF signal kan kobles ud over en lille  spole i nærheden af 
svingningskredsen. Der induceres strom i den lille  spole, og vi kan 
forbinde spolen med en antenne.

Samtidig med AM mudulationen kommer der også en FM-modulation. 
Transistoren har en indvendig kapacitet, der er strom- og spændings
afhængig, og denne virker som en ekstra kapacitet over svingnings
kredsen. så vi får ændret resonansfrekvensen, når v i ændrer strom og 
spænding i transistoren.

Vi må a ltid  huske ved arbejde med oscillatorer, ikke at udsende 
radiosignaler utjen tilladelse fra Post og Telegrafvæsenet. Man kan genere 
radio. TV og vigtigst: Fly-kommunikation. Tænk på, at De kan være 
årsag til at et f ly  navigerer forkert ved at udsende signaler, der modtages 
af dette flys radiokompasl
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Opgave 1.
Hvad frembringer en sender?

LF A  □
HF B □
Modulation C □

Kattedamsvej 52, 9440 Aabybro -Tlf. 0 8  241408
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MODTAGERE.

Fra antennen henter vi et moduleret HF-signal. Det skal nu omdannes, så 
vi får et hørbart LF-signal. Ved AM  sker det ved ensretning. Den 
ensrettede spændingsamplitude varierer da i takt med LF-signalet, der 
sendes ind i en hovedtelefon. (Se kurverne). Den simpleste modtager har 
en enkelt svingningskreds, der skiller det ønskede signal ud. Det ensrettes 
af en simpel diode. Modtageren er en diodemodtager eller et krystalappa-

Se AE 3 for det praktiske 

kredsløb fo r en diodemodtager

rat. Krystalapparatet giver ingen forstærkning og har en meget dårlig 
selektivitet, dvs. evne til at adskille stationerne. V i kan da anvende en 
transistor og koble noget af HF-signalet tilbage. Den kaldes en tilbage
koblingsmodtager. Signalet fra antennen går t i l basis gennem en udtag på 
spolen. Ved al benytte e l udlay belasier vi kredsen rrrinirnall ug får slørre 
selektivitet.

Der kommer HF-strøm i transistoren, og fra em itter kobles noget tilbage 
ti l svingningskredsen og dermed ti l basis. Transistoren hjælper sig selv, så 
vi får en meget stor forstærkning. Samtidig forbedres selektiviteten. Den 
rette station kører flere gange gennem kredsen før den dæmpes, medens 
den forkerte station straks dæmpes. Tilbagekoblingen må ikke være alt 
for kraftig, for så går trinet i sving, og virker som oscillator.

Detekteringen (ensretningen) sker samtidig i transistoren, så vi direkte 
kan tage LF fra kollektor til vores høretelefon.

HOLBERG RADIO -  LØSDELE ØSTERBRO -  LANDSKRONAGADE 72 -  (01) 29 01 35 -  HOLBERG RADIO
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Opgave 1.
Hvis en sender udsender et signal, der variaer i både amplitude og (rekvens. er det så:

AM
FM
FM + AM

A □  
B □  
C □
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I stedei for a l bruge tilbagekobling til a l få større selektivitet, kan vi 
bruge flere afstemte kredse. Men hvis de alle skal være ti l at afstemme 
stationen med, får vi problemer med at ramme den samme resonansfre
kvens på mange afstemte kredse samtidig. Desuden bliver der fare for 
tilbagekobling af uønskede veje, så apparatet går i sving.

For at undgå dette blander vi signalet fra antennen med HF fra en 
oscillator i modtageren, og får så en ny frekvens frem, der er forskelen 
mellem stationen og oscillatorens frekvenser. F.eks. tager vi fra antennen 
et signal fra Radio Luxembourg på 208 m, 1442 kHz. Det blandes med 
en oscillatorfrekvens på 1930 kHz og vi får 450 kHz ud. Den nye 
frekvens på 450 kHz, mellemfrekvensen (MF), har væsentlige fordele 
fremfor 1480 kHz. Jo lavere frekvensen er, des lettere er det at få den 
rette selektivitet, og jo  nemmere undgår vi uønsket tilbagekobling. Et 
apparat, der modtager på denne måde, hedder en superheterodynmod- 
tager.

Antennesvingningskredsen og oscillatorens svingningskreds afstemmes 
med en dobbelt drejekondensator, så vi afstemmer begge kredse sam
tidigt.

Mellemfrekvensen, der kommer efter blandingen, sendes ind i mellemfre
kvensforstærkeren. hvor en række fast afstemte kredse kun lader det 
ønskede MF-signal slippe igennem. Efter MF- forstærkeren ensrettes og 
frafiltreres de høje frekvenser, og vi får det ønskede LF-signal.

For at demonstrere selektiviteten benytter v i Radio Luxembourg på — 
1442 kHz. V i v il gerne have den og ikke Danmark 2 på 1463 kHz.

Antennekredsen tager de to stationer næsten lige godt ind. Blanderen får 
t ilfo r t en oscillatorfrekvens på 1892 kHz, og vi får følgende frekvenser
ud:
4 )  kHz (Luxembourg)
4 1 kHz (Danmark) samt de oprindelige frekvenser, 1892 kHz og flere
andre.

Allerede første M F-trin skærer alt udenfor 4 0 0 -5 0 0  kHz fra, så kun 
Luxembourg og Danmark går ind i MF- forstærkeren.

Denne er så selektiv, at kun området 444-456 kHz slipper igennem. Det 
er normal standard med en MF-bredde på 12 kHz. Hermed skæres 
Danmark væk. så kun Luxembourg slipper igennem t i l  detektoren, hvor 
dets signal bliver ensrettet og omdannet t il LF.

De enkelte trin  i superen v il v i kun lige skitsere uden at regne på dem. 
Det kræver stor indsigt selv at konstruere en super samt et stort opbud af 
instrumenter.

HOLBERG RADIO -  LØSDELE ØSTERBRO -  LANDSKRONAGADE 72 -  (01) 29 01 35 -  HOLBERG RADIO
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Opgave 2.
På hvilke punkter er en superheterodynmodtager andre typer overlegne:

Pris A D
Lydkvalitet B O
Selektivitet C D
Forstærkning (følsomhed) D D
Simpelthed (antal komponenter) E D
Betjening F D
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HF-trinet forstærker HF fra antennen, og de indsatte afstemte kredse 
vælger området, hvor vi soger stationen,

Blanderen får t ilfo r t to  signaler, dels et fra HF-trinet, dels et fra 
oscillatoren. MF udtages over forste MF-transformer i kollektor. Udtaget 
mærket AVC  bruges til automatisk regulering af forstærkningen. MF-tri- 
nene er næsten ens. Koblingen sker ved MF-transformatorer, afstemte 
kredse, der samtidig er koblet som en transformator.

JOSTY KIT BRUGER FLUITIN
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Opgave 4.
Bestemmes mellemfrekvensen i:

Blanderen 
HF -  trinnet

A  □

B □



G 24
Til AM og FM anvendes to  forskellige typer detektorer. A lle  detektorer 
kan være en simpel diode, eller en transistor. Her er vist en diodedetek
tor. LF-signalet opnås ligesom i en diodemodtager ved ensretning og 
filtrering af MF-signalet og tages ud til hO|re. Desuden kommer der til at 
stå en spænding over C2, som er proportional med MF-signalets gennem
snitlige styrke, altså stationens styrke. Denne spænding kan bruges ti l en 
Autom atisk Volumen Control (AVC), idet den kobles tilbage til blande
ren, så den forstærker mindre. Herved opnås, at en kra ftig  station vil få 
en lille  forstærkning, mens en svag vil få en stor. Resultatet er, at alle 
stationer vil lyde omtrent lige kra ftig t i højttaleren. Ved at koble et 
måleinstrument over C2 kan vi ved udslaget se, hvor kraftig stationen er.

FM-detektoren er noget mere kompliceret, og vi vil ikke diskutere dens 
virkemåde. Den viste FM-detektor er en Foster—seeley-detektor. Ved en 
bestemt frekvens (resonansfrekvensen for den afstemte kredsl har ud
gangsklemmerne ingen spænding. Frekvenser over og under giver positive 
og negative spændinger.

Da FM-signalet netop skifter frekvens i takt med det signal, vi sender, vil 
udgangen skifte positivt og negativt ligesom LF-signalet.

Samtidig vil den have en middelspænding, der er afhængig af, hvor rigtigt 
vi har stillet ind på stationen. Hvis afstemningen står rigtigt, vil der i 
gennemsnit komme lige meget positivt og negativt signal. Hvis stationens 
middelfrekvens ligger skævt i forhold til detektoren, vil der være 
overvægt af det ene.

Denne e ffekt kan benyttes t il Automatisk Frekvens Control (AFCI. Hvis 
kondensator C4 oplades med udgangens gennemsnitsspænding, kan vi styre 
et par kapacitetsdioder i afstemningen. En skæv indstilling vil med 
spændingen over C4 blive trukket ind på plads. Med en ren kapacitetsdiode
afstemning er systemet meget enke lta f udføre.
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Opgave 3.
Er en mellemfrekvens:

Variabel
Fast

A  □

B  □
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Til forbedring af en modtagers selektivitet kan vi enten bruge flere 
MF-transformatorcr, eller indkoblesærlige filtre . V i vil her omtale to.

Det mekaniske filte r bygger på. at vi kan få en metalstang til at svinge på 
MF. V i ved. at et vandrør giver en tone. når vi slår på det.

En meget kortere stang vil give en tone på MF. En magnetisk stang er 
forsynet med en spole i begge ender. Den ene spole får tilfø rt vores 
MF-signal og ternstangen kommer i svingninger på MF. Når den anden ende 
svinger i spole nummer 2, vil der blive induceret et signal magen til vores 
oprindelige MF-signal.

Da stangen har et meget lille  frekvensinterval, hvor den kan svinge, vil kun 
et meget lille  frekvensområde slippe igennem.

M F
1  §  T  O

X  T I L J i --------------- T-------- k

i  K R Y S T A L  4 :  i IT §  - L

T  ? H  T  | | — l i  T  ? 11 ?  I
.»0 I L J I  •

----- II-----
Krystalfilteret bygger også på mekaniske svingninger. Her er det et 
kvartskrystal, der svinger på MF. Krystallet anbringes mellem toplader, og 
det viser sig nu, at i et meget snævert frekvensinterval er der en meget lille 
impedans mellem de to  plader. Faktisk er ir-iervallet fo r lille, men med to 
krystaller, der har en smule forskellig resonansfrekvenser, kan vi få et 
passende område igennem. Vi får tilmed et meget skarpt afgrænset 
frekvensområde.

Det keramiske filter, ikke at forveksle med krysta lfiltre t, er på grund af 
kvalitet og prisbillighed ved at udkonkurrere alle førnævnte filtre . 
Virkemåden er den samme som for krysta lfiltre t, men det keramiske er 
mere bredbåndet, og dermed mere anvendeligt til MF.

Den variable afstemning t il HF-trin og oscillator udføres i dag med 
kapacitetsdioder. Når der er sat, så spærrer, vil de overfor små vekselspæn
dinger optræde som kondensatorer. Ved at variere spærrespændingen, 
varieres kondensatorværdien. Med et potentiometer kan både H F-trin og 
oscillator afstemmes samtidigt. Fordelen ved kapacitetsdioder er først og 
fremmest, at de fylder og vejer langt mindre end en drejekondensator.
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Opgave 5.
Hvilke komponenter kan anvendes ti l frekvensbestemmende enhed i en modtager:

Keramiske filtre  
Modstande

A D
B D
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STEREO

Ved almindelig monoangivelse har vi en højttalerenhed ogen forstærker. 
Lyden kommer altså kun fra et sted, og vi får ikke nogen rumlig fornem
melse. I vore ører, vil den forskel i lyd tryk  vi hører, blive omsat til en ret
ningsfornemmelse i hjernen.

Skal vi nu optage lyd t i l rum lig gengivelse benyttes almindeligvis 2 m ikro
foner der svarer t i l vore 2 ører. Ved optagelsen holdes begge signaler så 
adskilt som muligt.
Signalerne køres så ind på plade eller bånd, hvor begge kanaler er adskilt 
■på 2  spor. Ved gengivelsen benyttes så 2  sammenbyggede monosystemer. 
Teknisk er det altså ikke meget sværere at alve audio-udstyr til stereo. 
Man benytter b lot dobbelt af alt. For ikke at besværliggøre betjeningen 
af stereoforstærkeren er regulerings-knapperne b lo t bygget sammen. Et 
stereopotentiometer indeholder således 2 elektrisk adskilte, men meka
nisk sammenbyggede potentiometre.
Ved den helt nye stereoteknik, benytter man 4 kanaler. Der benyttes så 
alle 4 spor på båndet t il 4  kanaler, og i øvrigt 4  af a lt andet ved forstær
kerudstyret, højttalere og mikrofoner.
Det kan ved første øjekast synes som en "salgsfidus", men 4-kanal tekn ik
ken giver en så kaldet ruminformation som mangler ved almindelig stereo. 
På trods af at vi har 2  ører, kan vi nemlig bestemme, både højre-venstre 
retningerne og foran-bag retningerne.
De vil fo r eksempel aldrig se fremad efter et fly , hvis det kommer bagfra!

T il slut skal det b lo t bemærkes at stereo, 2 eller 4 kanal's ikke har nogen 
betydning hvis kvaliteten ikke er H i-Fi, og hvis anlægget ikke er rig
tig t opstillet. E t godt eksempel er diskotekerne, hvor højttalerne alminde
ligt er anbragt så dårligt, at man sjældent får glæde a f stereofonien.
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Opgave 1.
Hvor mange udgangsforstærkere er nødvendige t i l stereo?

A  □  
B □

1
2

Opgave 2.

T ror De at man vil benytte 2 balanceknapper t i l 4  kanal stereofoni, og 2 volum enkontroller, eller 4 
volumenkontroller?

2 balanceknapper 
4 volumenkontroller

A  □  
B □
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OSCILLOSKOPET.

El oscilloskop or el apparat, hvor vi direkte kan se en vekselspænding 
afbildet som en funktion  af tiden. Oscilloskopets vigtigste komponent er 
katodestrålerøret.

Et katodestråleror består af en glødetråd, f. og en katode, der varmes op 
af glødetråden, og da udsender en strøm af elektroner. De bliver ligefrem 
kogt ud af katodemetallet. Desuden af e l antal gitre, der kan variere 
styrken og fokuseringen (skarpheden) af elektronstrålen, samt et sæt 
afbøjningsplader og en anode.

Selve katodestrålerøret er lu fttom t. Sættes anoden til plus, og katoden til 
minus, v il elektronerne fra katoden løbe ti l anoden. Gitrene sorger for, at 
vi får en smal, lige stråle af elektroner. Når strålen rammer fluorescens
skærmen, lyser den op i en prik . Fra skærmen løber elektronerne til 
anoden.

Ved at have mere eller mindre negativt styregitter gi, kan vi variere, hvor 
k ra ftig t elektronstrålen skal være. E t meget negativt gitter vil stoppe 
elektronerne helt. Sætter man spænding på g2, der virker på elektron
strålen. som en lup på lys, kan skarpheden, eller fokus som det kaldes, 
indstilles.

Et katodestrålerør har ydermere et sæt afbøjningsplader, der bestemmer, 
hvor på skærmen vores lysplet skal ramme. Pladesættet består a f 2 
vertikale og 2 horisontale plader, hvor hvert par er anbragt vinkelret på 
hinanden. Hvis der sættes en positiv spænding på en af pladerne, vil 
strålen bevæge sig hen ti l den. Hvis vi påtrykker en negativ spænding vil 
strålen frastødes. V i kan placere prikken på et hvilket som helst sted af 
skærmen ved at tilføre passende spændinger.

UNIVERSAL RADIO -  LØSDELE AMAGER -  VERMLANDSGADE 4 -  LØSDELE AMAGER -  AS. 4160
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Opgave 1.
Hvilken funktion har et oscilloskop?

A t vise en kurve som funktion  a f tiden A □
A t måle strømmen B □
A t viseet billede C □

Opgave 2.
Hvilken terminal i katodestråleroret afgiver elektroner?

Gitteret 
Anoden 
Kr toden

A  □  
B □  
C □

Opgave 3.
Hvad ville der ske, hvis savtakgeneratorens lodrette flanke ikke var helt lodret?

V i v ille  se en cirkel A  □
V i ville se noget af kurven løbe 
tilbage og bide sig selv i halen B □
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I hver indgang har man anbragt et potentiometer t i l at indstille niveauet. 
Dernæst er der en forstærker, der bringer de lave målespændinger op fra 
ganske få mV ti l ca. 300 V. som er den nødvendige gitterspænding til 
afbøjning af strålen.

Opgave 3.
Oscilloskopets x — forstærker kan varieres på denne måde, men oftest 
tils lutter man en savtakgenerator.

En savtakgenerator afgiver en spænding, der stiger jævnt til en bestemt 
værdi, og så øjeblikkelig falder t il nul. Tilsluttes denne generator til 
x-pladerne, vil prikken på skærmen bevæge sig jævnt fra venstre t i l højre 
side, og straks springe tilbage og begynde forfra.

Intet signal på y-indgangen vil vise sig på skærmen som en streg. Hvis der 
kommer signal på y-indgangen vil elektronstrålen også bevæges op og 
ned. V i får bestemt en kurve, og kan analysere den som signalet over 
indgangen.

Da savtåkgeneratorens stigetid kan justeres, kan vi få endog meget 
hurtige svingninger at se, — ind til 12 MHz uden at anvende et sampling
oscilloskop.

UNIVERSAL RADIO -  LØSDELE AMAGER -  VERMLANDSGADE 4 -  LØSDELE AMAGER -  AS. 4160
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TV-modtageren

A f hensyn til dette emnes omfang, vil vi kun omtale grundprincipperne, og 
henvise til anden fagliteratur om emnet.

Billedroret er fjernsynets hjerte. Det indeholder en elektronkanon af 
samme type som i katodestråleroret i oscilloskopet, men ingen afbøjnings- 
plader. Afbøjningen af strålen foretages a f et sæt elektromagneter, der er 
samlet i en såkaldt afbojningsspole, der er påsat billedrorets hals.

TV-senderen giver folgende informationer til modtageren:
1. Sort/hvid niveau
2. Linie synkronisering
3. Billedsynkronisering
4. Lydinformation
5. Evt. farveinformation
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Opgave 1.
Hvad indeholder oscilloskoproret, som billedroret ikke har?

Gitre A  □
Afbøjningsplader B □
Katode C □

Opgave 2.
Hvilken information er ikke nødvendig for korrekt billede på TV-skærmen?

Liniesynkronisering A  O
Lydinform ation B □
Sort/hvid niveau C O

Opgave 3.
Hvilke frekvenser udskilles i TV-modtageren?

4000 Hz A  □
625 Hz B □
50 Hz C □
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Det udsendte signal opfanges af en antenne. Herfra tilfores de; tuneren. 
Tuneren vælger den ønskede station. Nu forstærkes det i mellemfrekvens
forstærkeren. Herfra føres noget af signalet t i l  lydmellemfrekvensforstær- 
keren, hvor man FM-detekterer det, forstærker og tilfø rer det til 
højttaleren.

Den anden del af signalet detekteres efter AM-metoden med en enkelt 
diode, og vi fåret lavfrekvenssignal, der indeholder billedinformationen.

Det lavfrekvenssignal, vi får ud t i l "skærmen", indeholder linietegning, 
billedtegning ogsort/hvid niveau, også kaldet videosignalet.

Et særligt kredsløb udskiller linie- og billedtegningen og fører signalerne til 
afbøjningsspolerne. Der bliver dannet 25 billeder i sekundet, hvert 
bestående af 625 linier.

Da billedroret behøver en høj spænding indeholder TV 'e t også en 
højspændingsgenerator, der leverer mellem 16.000 ti l 25.000 Volt. Den 
drives af linieafbøjningen.

TV-modtagerens mere simple funktioner fremgår af blokdiagrammet. 
Foruden de viste "b lo kke " har vi dog også nogle kredsløb til stabilisering af 
billedhold etc.

Den høje tone, v i a ltid  hører fra fjernsynet er på 15.625 Hz. Den styrer 
sammen med en 50 Hz-tone, linieantallet på 625.
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BÅNDOPTAGEREN

Princippet i båndoptageren er en omdannelse at elektriske stramme til 
magnetisme på et bånd.

Ved afspilning inducerer magnetismen i båndet igen et elektrisk signal.

Båndoptageren par et optage og et afspillehoved, der er elektromagneter 
med en smal luftspalte, ca. 5um.

Båndet er et plastikbånd belagt med magnetisk materiale -  jernoxid 
(jernilte).

Ved indspilning danner det elektriske signal et magnetisk signal i 
elektromagneten. Når båndet passerer luftspalten, går nogle af elektro
magneternes magnetiske kraftlin ier ud i båndets jernoxidlag, der bliver 
magnetiseret.

Ved afspilningen vil det vekslende magnetiske fe lt på båndet passere 
luftspalten i afspillehovedet. Noget af feltet vil gå ind i elektromagneten 
og inducere et signal i spolen. Det forstærkes op. så det kan hores i en 
højttaler.

Motoren t il fremførsel af båndet er meget vigtig. Den styrer gennem den 
såkaldte capstanaksel båndets fremforingshastighed. Samtidig er den med 
glidekoblinger I forbindelse med spolerne, så båndet a ltid  er stramt.

For at få en konstant fremforingshastighed, skal motoren gå yderst 
jævnt. Selv få procents variation af båndhastigheden gør afspilningen 
uudholdelig at hore på. Fænomenet kaldet Wow og måles i procent. Sidst 
i afsnittet kommer en opskrift på selv at måle Wow på båndoptagere. Før 
vi kan foretage en indspilning, må båndet slettes. På båndoptageren 
sidder et slettehovede, der i princippet er et indspillehoved. Det tilfø rer 
en høj frekvens, der blander godt rundt på magneterne i båndet. 
Slettehovedét sidder for indspillehovedet og kobles i reglen automatisk 
ind. Indspillehovedet tilfores ikke alene det ønskede signal, men også et 
biassighal. Biasen har en meget høj frekvens, og den bevirker en kraftig 
forøgelse a f kvaliteten (formindskelse af forvrængningen). I stedet fo ra t 
føre biasen ti l indspillehovedet er der fremkommet en ny teknik, hvor 
biasen har sit eget hoved, beliggende lige overfor indspillehovedet. 
Derved krydser biasfeltet ind over signalfeltet, og både forvrængning og 
grænsefrekvens forbedres. Arrangementet hedder crossfield og overste 
grænsefrekvens bliver ca. 1,5 gange højere end med den gamle indspil
ningsteknik. Det japanske firm a A K A I har patent på metoden, og det 
norske firm a Tandberg udnytter licensen i Skandinavien.

Afspillehovedet er ofte det samme som indspillehovedet. Med seperat 
ind- og afspillehoved får man mulighed for gennem medhør at kontrol
lere kvaliteten af det indspillede under selve indspilningen. Desuden kan 
der laves mange indspilningstricks, f.eks. m ultip lay og ekko.

Kontrolpanelet er omfattende og har foruden regulering af forstærkeren, 
styring af spolingen, om skiftning mellem ind- og afspilning samt valg af 
båndhastighed.

En båndoptager kan være 2 eller 4 spors.

PESCHARDT GEBAUERSGADE 4 ÅRHUS lEsffifiOf—
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Opgave 1.
Hvad beslår et bånd af?

A lum inium folie A D
Plastic med farvebelægning B □
Plastic med jernpulverbelægning C □
Jernbånd D D
Papir E □

3E Y E R
BEYER MIKROFONER FRA PESCHARDT -  06 12 13 33
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Ved to spors optagelser indspiller man på båndets ene halvdel. Ved at 
vende båndet om  (dog stadig med jernoxidsiden mod hovederne) kan 
anden side benyttes.

Ved 4-spors-teknikken benyttes halvt så brede spor. Båndet er inddelt i 4 
zoner. Den ene vej kan der spilles på 1 og 3 og den anden vej 2 og 4. 
4-spors båndoplagere giver dobbelt spilletid på samme bånd, men større 
mulighed (or støj. T il stereo spilles der på 2 spor ad gangen. A lle 
stereohovederne er da dobbelte. På 2-spors bånd benyttes hele båndet, på 
4-spors kun 1 og 3 samtidig og i modsat retning 2  og 4.

Ved en helt nu teknik indspiller man 4-kanal stereo på hele båndets 
bredde. Man kan ved 4-kanal stereo goså få ruminformationen med i 
lydbilledet. Dette mangler ved 2-kanals stereo.

Båndoptageren skal renses med jævne mellemrum, både mekanisk og 
elektrisk.

Mekanisk renses tonehovedoverfladen med ætervædet vat, og elektrisk 
med en induktorspole.

Induktorspolen afgiver et k ra ftig t vekselmagnetfelt, som fjerner ophobet 
magnetisme. Den bevæges omkring tonehovedet og fjernes langsomt til 
2 - 3  meters afstand, før den slukkes.

Wow måler man på følgende måde: Fra stikkontakten fører vi et 
brumsignal t i l  båndoptageren's indgang, gennem et par kondensatorer på 
5 nF. Derefter afspilles båndet med brumsignalet, og vi sender dette 
signal ind i den ene side af et instrument. Fra stikkontakten hentes igen 
et signal, og det sendes ti l meterets anden side. Meteret skal være af 
frekvensmeter eller omdrejningstællertypen. Den aflæste spænding er 
direkte proportional med wow'et.

Hvis Wow'et er lavt, som på de fleste båndoptagere, kan man tils lu tte et 
almindeligt vekselstrømsinstrument, og aflæse de udsving som meteret 
giver pr. sekund. Der skal ikke gerne være mere end 1 udsving pr. sekund.
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Opgave 2.
Hvilke egenskaber er bedre med 4 spor end 2 spor?

Forvrængning A D
Støj B □
Wow C □
Spilletid D □

Opgave 3.

Hvor stor en del af båndet beslaglægger et stereosignal på en 2 spor båndoptager:

1/1 Båndbredde A O
1/2 Båndbredde B O
1/3 Båndbredde C O
1 /3  Båndbredde D O
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Montering

En meget væsentlig ting i e lektronik er opøvelse i praktisk færdighed. Hvis 
man ti l fulde forstår en forstærkers virkemåde og korrekte sammensæt
ning, er det ærgeligt hvis hele konstruktionen "går i vasken" på grund af 
dårlige lodninger, eller manglende stelforbindelser.

Lodning, — foregår i dag næsten overalt på try k t kredslobsplade. Et tryk t 
kredsløb er en isolerende plade med ledende kobberbaner, dér forbinder de 
enkelte komponenter og holder dem fast.

På et try k t kredslob er komponenterne's forbindelse allerede fastlagt, og 
hullerne ofte boret, så man blot skal montere.

Montage af komponenter på try k t kredsløb, også kaldet prin t, udfores 
således:

Komponenterne's tilledninger bukkes, så de kan stikkes igennem de rette 
huller i printet. Komponenterne monteres modsat kobbersiden, så tæt til 
prin tet som muligt. Ledningerne afklippes så ca. 2  t i l 5  mm stikker 
igennem. Nu loddes. T il lodning anvender man en varm, tilf ile t, ren og 
fortinnet loddekolbe. Loddekolben bringes i kontakt med både kobber
banen og komponenttilledningen, samtidig med at vi tilforer mellem 2 og 5 
mm loddetin. Loddekolben fjernes først, når tinnet er f ly d t ud over printet, 
som vand flyder ud over en svamp. Det tager mellem 3  t i l 5  sekunder med 
en kolbe på 20 -5 0 W . V i benytter flusholdigt e lektroniktin , ikke det man 
kan kobe hos isenkræmmeren i stænger. Det indeholder intet flus.

A F  gode tinmærker kan nævnes MULTICORE og F LU ITIN.

ADVARSEL, anvend ikke loddevand, loddefedt, loddepasta eller lignende, 
da det vil ødelægge elektronikkonstruktionen. Disse nævnte loddemidler er 
til tagrender etc! E lektronikken vil ødelægges helt, og den kan ikke 
repareres. Hvis De ikke har loddet før, bør De forsøge Dem på et stykke 
affaldsprint med noget stiv monteringstråd.

Wåk H. KORTSEN
I N G E N I Ø R F I R M A Miniature loddekolber med stor 

varmekapacitet.
Opvarmningstid: 25 sek.



- nip et hul...
med NIBBLING TOOL 
fra kr. 60,00 + moms

lagerførende i alle

Start med at bore et hul p& min. 11,5 mm. 
Lav Deres opmærkning på pladen t il den 
størrelse hul. Do ønsker, og før tangen 
langs opmærkningen, og Do har et perfekt 
udstanset hul . . .
Plade tykkelser: 
stål max. 1,25 mm
aluminium, kobber og
plastik 1,5 mmAARHUS RADIO LAGER

Radiolesdele og elektrotekniske artikler 
Jiegergaardsgade 36 - 8000 AARHUS C - (06) 12 62 44 Prov den . . .  den er fantastisk
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Mekanisk montage.

Den mekaniske montage af elektronikken er lige så vigtig som den 
elektriske. Ikke alene a f hensyn ti l kvaliteten, men som en nødvendighed 
for god funktion. Det betaler sig ikke at påbegynde opbygningen af en 
"fuglerede" i en cigarkasse, hvis forbindelsesmetoden allerede er givet, som 
fx  ved færdige byggesæt.

Følgende punkter bedes bemærket hvis De skal montere forstærkere, 
måleinstrumenter eller lign.

1. Monter a ltid  på et stabilt metalchassis, evt 2-3 mm aluminium.

2. Anbring a ltid  forforstærkere så langt væk fra transformatorer, strøm for
syning, afbryder, og disses forbindelsesledninger. Hvis ikke. v il der kunne 
opstå brum. Afskærm eventuelt med en blikplade, helst a f magnetisk 
materiale.

3. Fastspænd de enkelte delkonstruktioner i alle huller, med 3  mm skruer 
og m øtrikker i milimetergevind, og brug afstandsstykker a fen længde 6 til 
8  mm. Afstandsstykkerne bør være tynde metalrør.

4. Forbind en, og kun en, stelledning fra hver delkonstruktion til et, og kun 
et, stelpunkt, m idt i chassiset. Benyt en skrue, samt et antal loddeflige.

5. Benyt a ltid  ty k  ledning fra netdel t i l  en udgangsforstærker, ikke 
monteringsledning.

6. Brug skærmet ledning fra indgangsbøsninger t il første forstærker, og 
forbind skærmenes ene ende, hverken mere el ler mindre, t i l det førom talte 
stel punkt.

7. Indsæt a ltid  det nødvendige RC-led i plusledningen mellem de enkelte 
forstærkerafsnit.

8. Sørg for at udgangstransistorerne får god køling.

9. Benyt ikke for lange ledninger nogetsted.

10. Husk a t indsætte sikring, hvor det kan lade sig gøre. -  der kunne opstå 
brand i opstillingen.

11. Isoler og afskærm alle spændingsførende dele, så ingen "p ilfing re " kan 
komme ti l skade.
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DATA-TEKNIK.

Datamaskiner er de storste elektroniske apparater, man har lavet. En 
middelstor maskine indeholder mellem 50 000 og 100 000 transistorer, 
nogle liere dioder og et tilsvarende antal modstande og kondensatorer.

Tilsammen bliver resultatet yderst kompliceret, men i det små er det en 
række enkle kredslob, der går igen.

Det vigtigste kredslob er det bistabile trin eller flip-flop'err. Den beståral 
to  transistorer, der er koblet symmetrisk. Transistorerne kan befinde sig i 
to  tilstande, enten trækker T I strom og T2 spærrer eller omvendt.

Når T I trækker strom, vil kollektorspændingen være ca. 0,4V, og det er 
ikke nok t i l at give basisstrøm til T2. D ertil kræves mindst 0,5 V . Når T2 
ingen basisstrøm lår, er der heller ikke nogen kollektorstrøm, og 
kollektorspændingen er høj. TV s basis kan da trække strom, og kreds
løbet er stabilt. Den omvendte stilling er naturligvis lige så stabil, da 
kredsløbet er symmetrisk.

Ved at give en negativ impuls på den basis, der trækker strom, holder 
transistoren et øjeblik op med a t lede, og kollektorspændingen stiger. 
Anden transistor vil lå basisstrøm, kollektorstrømmen vil lå kollektor
spændingen ti l at-falde, så første transistor slet ikke kan lå basisstrøm 
igen. Hermed er trinet slået om. Med et par dioder som vist, vil hver 
negativ impuls, vi sender ind, få trinet t i l at slå om. Man har ligefrem på 
fornemmelsen, at det siger " f l ip " ,  og næste gang " f lo p "  osv. Deraf 
navnet. Kondensatoren hjælper med t il at sætte omslagshastigheden op, 
men medvirker derudover t il at holde kontrol ved omslagene.

NATIONAL -  THORENS -  DUAL -  NORDJYDSK HI-FI CENTER -  LENCO -  SENNHEISER -  SHURE



G  30

Opgave 1.
Understående tegning viser en gate. Med den angivne polaritet skal De bedfflmme, om den tilsluttede transistor 
får lampen t il at lyse eller ikke.

Lys
Mørke

A D  
B □

-ANSING -  KENWOOD -  NORDJYDSK HI-FI CENTER -  PIONEER -  SCAN-DYNA -  SONY -  REVOX -  AKAI
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Aslabil multivibrator:

Dette er en tonegenerator, der giver en firkanttone ud. V i. kan betragte 
den som en sammenkobling a f to  monostabile trin , hvor impulser kastes 
fra den ene t i l  den anden gennem kondensatorerne.

Modstandene søger at få transistorerne t i l  at trække fu ld strøm. Men en 
tendens hos T V s kollektor til a t synke i spænding overføres til basis, 
således at denne trækker mindre strøm. T2's stigende kollektorspænding 
får T1 t i l at trække fu ld strøm og slå T2 helt fra. Denne tilstand er delvis 
stabil, idet R2 holder T2's basis strømfri. C l oplades af R3, og på et 
tidspunkt begynder der at komme spænding på basis a f T2. Transisto
rerne slår om, men heller ikke denne tilstand er stabil, idet det nu er C2, 
der bliver opladet. Der fremkommer en svingning med en frekvens 
bestemt ved:

f =
0,7 

R x C
R er basismodstanden, og C er overføringskondensatoren.

Modstandene skal være dimensioneret, så basisstrømmen kan blive stor 
nok t i l at trække kollektor på nul. Altså skal R2 = f }  x R 1 i teorien, men 
den skal vælges 20 -30%  mindre for en sikkerheds skyld. R I vælges ud 
fra ønske om kollektorstrøm og forsyningsspænding. Kondensatoren 
beregnes endelig t i l den ønskede frekvens.

Ved dimensioneringen vælger vi kollektorstrømmen. Kollektormod- 
standen skal give et spændingsfald lig forsyningsspændingen ved denne 
strøm. Basis skal have rigeligt med strøm ti l at kollektorstrømmen bliver 
korrekt. Dette bestemmer den samlede modstand i basisledningen. Hvis 
strømforstærkningep er 100 og forsyningsspændingen 4,5 V, og den 
ønskede kollektorstrøm 0.4 mA, har vi:



G 3 0

BRITISK HI-FI I JYLLAND!
Engelske ROGERS-tunere og forstærkere i forbindelse med 
RICH. ALLAN-højttalere er ideelle high fidelity-anlæg for mu
sikelskere, som stiller høje krav, men ikke ønsker at betale 
en formue!

Britisk kvalitet KAN være billig ... ring og tal med en af vore 
konsulenter, som kører over hele Jylland.

Kattedamsvej 52, 9440 A abybro-T ltoe 24M 0S-171028
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0,4mA

Nødvendig basisstrom '-j -QQQ" = 4uA

Den samlede modstand i basisledningen:
4,5V -  0,7V 3.8V

6,5uA 6,5uA
600 kohm

I forvejen er der = 10 kohm indskudt: Rg =  6000 kohm -  10 kohm 
= 590 kohm.

Vi vælger 560 kohm som nærmeste standardværdi. Vælg a ltid  nærmeste 
mindre standardværdi, medmindre den nærmeste højere er meget tæt ved 
(onsket: 660 kohm, valg: 680 kohm, ønsket: 630 kohm, valg: 560 
kohm).

Hvis den ene basismodstand lægges til plus i stedet for t i l den anden 
kollektor, får vi en monostabil multivibrator. Opstillingen er stabil med 
T I  i ledende tilstand og T2 spærret, idet T2 a ltid  får basisstrømmen via 
R2. Men m idlertidigt kan kondensatoren C1 holde basis på T1 nede. Det 
sker. når vi trigger kredsløbet over D. En negativ impuls stjæler 
basisstrømmen, og kollektorspændingen falder.

C1 overfører spændingsfaldet, og forhindrer basisstrøm i TI. Denne 
tilstand med T1 spærret og T2 ledende, varer ind til R2 har opladet C l.  
Så trækker T1 basisstrøm igen, kollektorspændingen falder og spærrer

Resultatet er, at en negativ impuls får trinet ti I at slå om i et tidsrum, der 
er bestemt ved opladningstiden af C2: t  = R x C x 0,7. R2 skal kunne 
give tilstrækkelig basisstrøm ti l at TV s kollektor ligger på 0,4 V. Der 
dimensioneres rigeligt. R3 skal sammen med R 1 kunne give basisstrøm til 
T2. Først vælges altså kollektorstrømmene. Dermed har vi basisstrøm
mene som kollektorstrøm divideret med strømforstærkning (læg 20—30 
% til) . Når forsyningsspændingen er givet, kan vi så udregne modstan
dene. En vilkårlig t formet impuls vil blive omformet til en firkan t
lignende impuls af nøje defineret højde og bredde.

+

T2

fo r T2.
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Sammenkobling af trin.

Med 4 bistabile trin  kan v i lave en tæller, der kan tælle t i l 16. Det skal 
forstås således, at hvis en flip -flop ’s to  tilstande betegnes 1 og O kan vi få 
16 forskellige ordnede kombinationer fra 4 trin . På blokskitsen er begge 
kollektorer i hvert tr in  fø rt ud. Den ene hedder 1 og den anden O, og

Se for praktisk konstruktion AE 6

trækker strøm, når der er en bestemt kombination på udgangene. 
Koblingen af dioderne er således, at kun når alle dioderne fåren positiv 
spænding, træ kker transistoren strøm. Ellers løber strømmen gennem 
basismodstanden ti l den diode, der har en negativ spænding. På figuren er 
vist en sådan udkobling, en diodegate (diodelåge) med tre udgange fra tre 
bistabile trin  (der er 8 muligheder i a lt). De aktiveres ved kombinatio
nerne 111, 010 og 001. Med en kombination a f diodegates, flip-flops og

+

monostabile multivibratorer, kan impulser styres bestemte steder hen i 
en maskine, tællerp kan addere og subtrahere dem, og hele processer kan 
styres udefra med hulstrimmel eller hulkort. Impulserne kan også lagres 
magnetisk i små ferritringe, så en inform ation kan gemmes. Dermed er 
elementerne i hovedenheden i en datamaskine beskrevet.

T il privat brug kan impulskredsløb bruges t i l  tidsmålere, ciffervisende 
instrumenter, fjernstyring og små elektroniske spilledåser.
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MATEMATIK.

Hvis De kan tælle æbler og dele lagkager, er De allerede nået langt i 
tegnekunsten. V i ved godt, a t De kan regne, men v i v il b lo t sikre os mod, 
at De laver fe jl. Fx. kan en kommafejl gøre, at et sæt transistorer t i l 200 
kr. brænder af, så.......

Hvis De får 2 æbler og køber 3 mere, hvor mange har De så? 5, ikke 
sandt. Hvis De skal have den samlede modstand af en serieforbindelse, 
lægger De modstandenes størrelser sammen, fx. lOkohm, 15 kohm og 22 
kohm.giver 47 kohm.

Hvis De har 2 lagkager og skal dele dem ligeligt mellem 5 personer, hvor 
meget får da hver (bortset fra mavepine): 2 hele divideret med 5, hver får 
2 /5  = 0,4 lagkage. V i har her udregnet det i decimaltal.

Nu skal vi t i l  at lave lagkager. 30 personer kommer med hver 1/8 lagkage. 
Hvor mange hele kan sammenstykkes:

x lagkager = 30 x 1/8 
x = 30/8 = 3  6 /8  = 3  3 /4  lagkage

Hvis vi nu vil lave bryllupslagkager, der er 3 gange så høje som en 
almindelig og har de ovennævnte stykker t i l rådighed, får vi:

3  x lagkager = 30 x 1/8 
3  x = 30/8
x = 30 /(3  x  8) = 10/8 = 5 /4  =  1 1/4 bryllupslagkage

Vi har set den allervigtigste brøkregningsregel demonstreret, nemlig:

HVIS VI V IL  FØRE ET T A L  ELLER BOGSTAV OVER ET LIGHEDS
TEGN, SKAL DET GÅ OVER KORS,

det vil sige, hvis det står o v e r  brøkstregen på den ene side, skal det u n d e r  

brøkstregen på den anden side.

Fra skolen kendes det som sætningen : man dividerer med en brøk ved at 
gange med den omvendte. V i kan give et regne eksempel:

2 x 3 x 2  _ 3A x 4 

2 x 2 x 2  8 3 A x 4 x ( 2 x 2 x 2 )  = 2 x 3 x 2 x 8  —

12A x 8 = 1 2 x 8  

12

•12A = 12x=-
O

A  = 12

—  12A = 12 —

og vi har udregnet størrelsen af A.

HØJTTALERANLÆG -  K VALITET -  NORDJYDSK HI-FI CENTER -  08 24 14 08 -  AUDIO UDSTYR
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Opgave 1.

Opgave 2.

Opgave 3.

2

A O  

B □  

C □

A □  

B □

C □

3.1 .
4 16

16_
4

2 1
16

1

A  □  

B □

C □
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Vi kan addere to  broker, hvis de har samme tal i nævnerne. 1/4 lagkage 
og 1/8 lagkage kan godt lægges sammen, men hvad får vi? Det største 
stykke -  1/4 lagkage -  må skæres over t i l ottendedele, hvilket giver to. 
Derefter har vi tre stykker, der alle er 1/8 lagkage, ialt 3/8 lagkage. I et 
andet tilfæ lde har vi 1/3 og 1/4 lagkage. Der kan vi ikke nøjes med at 
dele det ene stykke op, men vi må svinge kniven i dem begge. 1/3 lagkage 
skæres i 4  stykker til tolvtedele. 1/4 lagkage skæres til 3  tolvtedele. Så 
har vi ia lt 7 tolvtedele = 7 /12 lagkage.

Når vi har to  brøker, må vi sørge fo ra t finde et tal, som begge nævnerne 
går op i, og forlænge brøkerne, så de får denne fælles nævner.

X = '  +  3
3 2
2 x 1  3 x 3

X =
2 x 3  +  3 x 2

2 , 9
X =

6 6 =

X = |  +  i = 2 1  = 1 *
6 6  6 6

Nu er det ikke kun simple tal, v i har med at gøre i elektronikken. V i har 
størrelser, der skrives med mange nuller fø r eller efter kommaet, og i 
stedet fo r at tale om tusinder og m illioner osv., angiver vi med bestemte 
bogstaver, hvor mange nuller et tal har. Bogstaverne bliver skrevet 
sammen med grundenheden.

Den nemmeste ses hver dag hos grønthandleren, når vi køber kartofler. 
V i ser aldrig en pose med 2500 g kartofler. Det forkortes t i l 2,5 kg (2 1/2 
kg), idet 1000 g = 1 kg. Et k betyder altså 1000 gange mere end 
grundenheden alene. De andre bogstaver, der benyttes angiver følgende 
størrelser:

1
1.000.000.000.000

= 1CT'2 -  1p

1
1.000.000.000

1
1.000.000 

1
1.000

i

= 1CT» = 1 n

= icr6 = i

udtales pico

udtales nano 

udtales mikro

= 1CT3 = 1 m udtales m illi 

= 10° = (potensen 0 er defineret således)

HØJTTALERBYGGESÆT -  KVALITET -  NORDJYSK H I-F I CENTER -  KATTEDAMSVEJ 52 -  9440 AABYBRO
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Opgave 6.
i kan også tage talkcnstanten rr med i form len, idet rr har værdien 3,14. 
i indsætter værdier fo r f  og Z. F.ex. f  = 100 Hz og Z  = 1 Mohm.

1
C kan så findes: “

2 ir x f x zc

Hvor stor bliver kondensatoren:

A  □  
B □  
C O

15 nF
1,5 nF 
6.28 nF
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1.000

IIoII udtales kilo

1.000.000 = 10" = 1 M udtales mega

1.000.000.000

oIIoII udtales giga

10 '2  udtalet t i  i minus tolvte. —12 er potensen, og fordelen ved at 
bruge potenser er en lettelse af regne og skrivearbejdet.

Følgende ud tryk kan reduceres som et eksempel. Prøv t i l  sammenligning 
at skrive nuller!

X = 1 0 '5 x 2 x 10-3 _ Tæller

10"8 x 103 x 1 0 '2 Nævner

Med potenser kan v i reducere ud trykket ved fratrækning og addition, 
idet man ganger to  tita lle r opløftet t i l  potens ved at 'ægge potenserne 
sammen.

Over brøkstregen fås:

1 0 '5 x 2 x lO-3 

10*5-3 x 2 

1 0 '2 x 2

Neden under:

1CT8x 103 x 1 0 '2

10'2*3-s

10’

Brøken ser da således ud:

v  1 0 '2 x 2

x=

Det er nu en væmmelig brøk, men vi kan fly tte  et potenstal fra nævner 
t i l tæller eller omvendt ved a t lade potensen skifte  fortegn:

v  1 0 '2 x 2 x 1CT7
1

« 2 x 105 = 200.000 = 200 k
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Opgave 4.

10A

6

12 A

Opgave 5.

X
11

14A

A  O  

B □

A  □  

B □X
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Og husk så:

NÅR V I BYTTER ET T A L  FRA NÆVNER T IL  TÆ LLER ELLER 
OMVENDT, OG DER IKKE STÅR ANDRE T A L  TILBAGE, SKAL 
DER S TÅ ET ETTAL, IKKE NUL.

Fx ville det være forfærdeligt, hvis vi skulle dividere med nul, for det kan 
man ikke.

Prøv nu kræfter med opgaverne, det v il styrke Deres sikkerhed. De første 
er lette, men det bliver hurtig t sværere.



«:•

.

— —
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FARVEKODNING.

Farvekodning er en god måde a l mærke komponenter på. Både fabrikan
ter og forbrugere har glæde deraf. Farverne kan ses fra alle sider, 
hvorimod tal kan skjules på bagsiden a f en komponent. Selv om store 
farvepartier er skallet af, kan vi stadig a f resterne finde komponentens 
værdi.
A lle  almindelige modstande ti l effekter på 1/10 — 2W. er farvekodede. 
Det samme gælder keramiske og polystyrene kondensatorer. Forskellige 
andre kondensatorer i området lOpF til 1uF samt alle elektrolytkonden
satorer har derimod på tryk t værdien med tal.
Farvekodningen er udført som farvede ringe omkring komponenterne. 
Der kan være op t i l 5  farveringe.
Først og fremmest må vi finde nummeringen af ringene. Hvis der er en 
ledning i hver ende af komponenten (gælder a ltid  for modstande) er 
farverne forskudt mod den ene side. På disse komponenter begynder vi 
hvor farverne ligger yderst. På kondensatorer går begge ledninger o fte ud 
i bunden. Der begynder vi nummeringen fra  toppen. (Omvendt ved 
NTC-modstande).
Ringene har nu følgende betydning: De tre første giver værdien i ohm 
eller pF. Den fjerde angiver tolerancen (fabrikkens garanti fo r den 
maksimale afvigelse fra den givne værdi). Den femte, der kun findes på 
kondensatorer, angiver temperaturafhængigheden. Kodningen a f værdien 
i de tre  første ringe er ens fo r både kondensatorer og modstande, med 
undtagelse af angivelsen x0,l og xO.Ol, Tolerancerne har forskellig 
kodning, undtagen ved 1 og 2, der er henholdsvis brun og rød. 
Temperaturkoefficienten er kun angivet hos kondensatorer.

(T
1 3

2 4

Kondensator.

Farve 1. ring 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring Pin
=1. cif. =2. cif. =antal =to le - =temp.

nuller rance koetf. eller spænding
sort 0 0 x l 20%
brun 1 1 xlO 1 V lp F
rød 2 2 xlOO 2V0,25pF

" s c o r e rorange 3 3 xlOOO
gul 4 4 x 10000
grøn 5 5 x 100000 5%-0,5pF Må slås op i databøger,
lilla 7 7 da der er forskellige
grå 8 8 x0 ,l systemer.
hvid 9 9 xO.Ol

LLQ0®O

sølv xOTT 10%
guld xO.Ol 5 %
ingenting 20

HAR DE SPURGT EFTER RCA BØGERNE
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Opgave 1.
Hvad er data for en modstand med ringene brun, sort, rod, guld?

100 ohm /  5% A Q
1000 o h m /10% B D
Ikohm  /  5% C D
1 0 k o h m /10% D D
10 k o h m /5% E D

Opgave 2.
Hvad er data for en modstand med ringene orange, hvid, orange, sølv?

390 ohm /  10% 
37 k o h m / 10%
3,1 kohm /  10% 
31 kohm /  10% 
39 kohm /  10%
3,9 kohm /  10%

A D  
B D  
C D  
D D  
E D  
F D

Opgave 3.
Vi har en modstand med ringene guld, gul, lilla, gul. Hvilke data har demn?

4.7 ohm /  4% A D
47 kohm /  2054 B □
470 kohm /  5% C D
4.7 kohm /  20% D D

HAR DE SPURGT EFTER RCA BØGERNE
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V  kan ikke få alle mulige værdier, kun såkaldte standardværdier. De er 
gesom farvekoden internationalt anvendte. Standardværdierne ligger 

sadan. at der er 20kspring fra en værdi t i l den nærmeste større værdi. 
Udgangspunktet er 1, f.eks. 1 ohm. Standardværdierne er: lohm , 1,2ohm, 
1.5ol'.m, l,8ohm , 2.2ohm, 2,7ohm, 3,3ohm, 3,9ohm, 4,7ohm, 5,6ohm, 
6,8ohm, 8,2ohm, og endelig 10ohm. De samme cifre gentages nu i de 
næste intervaller mellem 10 'og 10C, 100 og 1000 og så videre. V i kan 
ikke få en modstand på 25kohm. De to  nærmeste er 27kohm og 
22kohm. Farvekodede kondensatorer har de samme standardværdier som 
modstande.

Et par eksempler belyser systemet bedst. V i har en modstand, der er 
mærket gul, lilla, rod, sølv. Det giver fire, syv, to nuller og 10, Altså 
4700ohm/10%. En kondensator er mærket blå, grå, orange, hvid, sort. 
Værdien er så seks, otte, tre nuller,10%og en temperaturafhængighed, 
som vi ikke bekymrer os om. Kondensatoren er så 6800pF /10% eller 
68uF/10% . En anden kondensator er mere lusket, idet den er mærket 
rod, orange, sort og rod. En kondensator skal have 5 ringe, men denne 
viser kun 4. Hvis vi ser på de to  første, rod, orange, giver det tallet 23, 
der ikke er en standardværdi. Altså kan rød og orange ikke være forste og 
anden ring. Men ved at se nærmere på kondensatoren, opdager vi. at den 
røde ring er bredere end normalt. Den dækker både første og anden ring, 
så tallet bliver 22 og der er 5  ringe. Så passer regnskabet. Kondensatoren 
bliver 22000pF/20°/celler 22nF/20%

En særlig grim kondensator ville være 2,2nF/2% Her er 1 „ 2 „  3. og 4. 
ring alle rode og vil give en helt rød kondensator.

Man skal altså se sig en smule for, når man skal aflæse værdien af en 
kondensator. Hvis der synes at være for få ringe, skal en af dem deles op i 
to. Ved sammenligning med standardværdierne og tolerancemulighederne 
loses problemet.

DET NYESTE INDEN FOR AMERIKANSK ELEKTRONIK
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Opgave 4.
En kondensator har farverne grøn, blå, brun, hvid, sort. Hvilke data har den? — V i ser bort fra 
temperaturafhængigheden.

560 pF  /  10% A D
650 pF /  10% B D
560 nF /  10% C D
560 uF /  10% D D
560 F /  10% E D
6500 p F /  10% F D

Opgave 5.
kondensator er mærket orange, rød, sort. Hvor stor er den?

33 pF /  50% A D
33 pF /  20% B D
32 pF /  20% C D
3300 pF /  20% D D

-  GENNEM R C A  BØGERNE FRA HEDE NIELSEN



T 3  s i g n a t u r f o r k l a r i n g

SIKRING

Tegnes som en modslandskasse med en streg igennem, og en p rik  i m id
len. Of le  angives værdien oven over. En sikring angives i komponentlisten 
ved et S, med efterfølgende nummer.

MODSTAND

Tegn R, med efterfølgende nummerangivelse.

POTENTIOMETER

Tegn P, med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som en modstand 
med en p il ud fra midten.

VDR-MODSTAND

Tegn R.med efterfølgende nummerangivelse. VOR, stSr for Voltage De- 
Resistor, hvilket på dansk betyder, spændigsafhængig modstand. Man 
tegner en VDR-modstand som en almindelig modstand hvor den ene 
halvdel er fy ld t ud.

LDR-MODSTAND

Tegn R, med efterfølgende nummerangivelse. LDR, står for Light De
pended Resistor, hvilket på dansk betyder, lysafhængig modstand. Eri 
LDR, tegnes som en modstandskasse med en p il i hver ende.

NTC/PTC-MODSTAND

Tegn R.med efterfølgende nummerangivelse. NTC og PTC står for hen
holdsvis negativ og positiv temperaturkoefficient. Det er modstande der 
altså er temperaturafhængige. En NTP/PTC modstand tegnes som en al
mindelig modstandskasse med en dobbelt skråpil, og angivesmed enten 
P eller N. Hvis denne angivelse mangler, er der næsten a ltid  tale om en 
NTC-modstand.

TRIMMEPOTENTIOMETER

Tegn R, med efterfølgende nummerangivelse. Et trimmepotentiometer 
tegnes som en almindelig modstandskasse med skrå trimmestreg.
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KONDENSATOR

Tegn C.med efterfølgende nummerangivelse. En kondensator tegnes som 
2 tykkere sorte adskildte plader, vinkelret på tilledningen. Kondensato
rer af følgende typer benytter denne signatur: Keramiske, polyester, olie, 
papir, rulle, pin-up og metalpapirkondensatorer.

H h

TRIMMEKONDENSATOR

Tegn C. med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som en almindelig 
kondensator med gennemgående skrå trimmestreg.

DREJEKONDENSATOR

Tegn C, med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som en almindelig 
kondensator med gennemgående pil.

KAPACITETSDIODE

Tegn D, med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som en kombina
tion af en kondensator og en diode. Hører egentlig ind under halvleder- 
komponenter, men benyttes kun som en afstemningskondensator.

ELEKTROLYTKONDENSATOR

Term C, med efterfølaende nummeranaivelse. Tegnes som en almindelig 
kondensator, hvor den ene plade ikke er fy ld t ud. Denne plade angiver 
plus. Ingen a f de andre kondensatorer er polariserede.

LUFTSPOLE

Tegn L, med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som et antal vindin
ger.

SPOLE med JERNKÆRNE

Tegn L, med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som en spole med 
en streg over den runde del a f viklingerne. Hvis stregen er udformet som 
en trimmestreg med en lille  vinkelret endestreg, er det en justerbar spole. 
Drejesooler findes almindeligvis ikke.

—'TRfflT'—

—'TnfflT1—
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PNP-TRANSISTOREN
Tegn T, med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som cirkel med lod
ret basisstreg og skrå indforinger af ko llektor og em itter. Ved PNP tran
sistoren der skal have minus t il kollektor, går pilen ind i  transistoren ved 
emitter.

NPN-TRANSISTOREN
Tegn T, med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som PNP-transisto- 
ren, blot med udadgående pil fra em itter. NPN-transistoren skal have 
plus til kollektor.

UNI-JUNKTION-TRANSISTOREN
Tegn T, med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som en almindelig 
transistor, hvor de to  andre tilledninger går ud af transistoren vandret. 
Forbindelsen fremgår a f diagrammet.

FIELD EFFEKT TRANSISTOREN
Tegn T, med efterfølgende nummerangivelse. En FET tegnes som en UJT, 
men E = em itter kaldes her gate, og pilen går udaf.

MOST
Tegn T, med efterfølgende nummerangivelse. En transistor med 3 "ba- 
sisledninger". Drain, Bulk og Source. Indgangen hedder gate.

DUAL GATE MOST
Tegn T, med efterfølgende nummerangivelse. En transistor som MOST, 
b lot med en gate mere. Denne transistor har egenskaber som en rørhep- 
tode, med transistorernes gode strømforsyningsegenskaber.

INTEGRERET KREDSLØB
Tegn IC, med efterfølgende nummerangivelse. Den trekantede p il angi
ver forstærkerretningen. E t integreret kredsløb kan indeholde mange 
tilledninger, o fte 14 stk. eller mere.
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DIODE

Tegn D. med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som en pil på t i l 
ledningen med vinkelret spærrestreg. Strømmen løber positiv igennem i 
pilens retning.

ZENERDIODE

Tegn D. med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som dioden, men 
med et lille  streg vinkelret på spærrestregen.

STYRET ENSRETTER, SCR

Tegn D, med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som en diode med 
en skrå streg ud fra spærrestregen. Den angiver styregaten.

DIAC

Tegn D, med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som 2 sammensat
te modsat vendte, dioder, inde i en cirkel.

TRIAC

Tegn D, med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som en DIAC. men 
med styregate. Man ser ofte TRIAC's med indbyggede DlAC's.

AMPEREMETER

Tegn M, med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som en ring inde
holdende e t A .

VOLTMETER

Tegn M. med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som en ring inde
holdende et V.
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-H

L
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n1

n

c3

Q

LEDNING
Ledningsforbindelser etableres med streger. Hvis ledningerne ikke er for
bundet. men blot krydser hinanden, "afbrydes" den ene ledning. Hvis 
der skal etableres en forbindelse m3 vi forsyne forbindelsen med en pas
sende prik.

JORDFORBINDELSE

Lodret streg med 3 vinkelrette streger af aftagende størrelse 
Lodret streg med 3 vinkelrette vandrette streger af aftagende størrelse. 
Tegn J.

STELFORBINDELSE

Lodret streg med en vinkelret tykkere streg. Tegn STEL.

HØJTTALER

Tegn HT. med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som konisk kasse, 
påsat enkelt rektangulær kasse.

HØRETELEFON

Tegn HT, med efterfølgende nummerangivelse.

MIKROFON

Tegn M, med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som cirkel med 
tangerende lodret streg.

PICKUP

Tegn PU. med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som en cirkel med 
en vinkelret brydende streg.
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TRANSFORMATOR

Tegn TR eller NT, med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som 2 
sammensatte spoler, o fte med angivelse af spænding på primær og se
kundær.

RELÆ

Tegn RE, med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som rektangulær 
kasse med dobbelt tykkelse af en modstand. Kontakterne tegnes også. 
Kontaktforbindelsen tegnes a ltid  med relæet i hvilestilling, og den eta
blerede forbindelse ses a f den ud fyld te  p il, medens den uetablerede er 
den åbne pil.

GLØDELAMPE

Tegn GL, med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som cirkel med 
45 grader skråtstillet kors.

BATTERI
Tegn B. med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som skiftende kor
te og lange streger vinkelret på ledningen. Den korte streg angiver plus 
hvis intet andet er bemærket.

SKYDEOMSKIFTER

Tegn 0, med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som prikker med 
etablerede forbindelse i angiven stilling, og tilledninger.

DREJEOMSKIFTER

Tegn 0, med efterfølgende nummerangivelse. Tegnes som prikker, hvor 
en p il angiver stillingen.

ANTENNER

Tegn AN T, med efterfølgende nummerangivelse. AM  antennen tegnes 
tegnes som en lodret forbindelsesstreg med en "k o s t"  i enden. FM an
tennen, eller dipolen tegnes som 2 tykke streger med tilledninger.
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F feed  b a c k  l i s t e

Feed Back G 1

1. A.Nej, De har sikkert ment det rigtige, men jeg sagde netop a to m k e rn e n , ikke a to m e t.

B. Ja, men den indeholder også neutroner. Det vidste De sikkert også godt. Prov nu kræfter med opgave 2.

C. Dette må betragtes som den helt rigtige mulighed. Atomkernen indeholder nemlig to  ting, både 
protoner og neutroner. Fortsæt med opgave 2.

2. A .H e lt rigtigt. Strømmen går fra elektronoverskud. — til underskud. + . Gå videre med næste tekst, eller 
sidste opgave i G2, hvis De føler Dem sikker.

B. Nej, elektronerne går fra overskud, -  t i l  underskud, + . Fortsæt med teksten i G2.

Feed back G2

1. A . Fuldstændig rigtigt besvaret. Faste elektroner kan ikke bevæge sig, men løse elektroner eller huller kan. 
Fortsæt med opgave 2.

B. Det er ikke selve urenheden, der bevæger sig. I rent silicium er der nemlig en deling mellem atomernes 
elektroner. I a lt har atomerne 8 elektroner i yderste skal. hvilket giver en meget fast binding. 
Urenhederne har et overskud eller underskud af elektroner. Det skaber mulighed for en ladningstrans
port. Prøv nu opg. 2.

2. A .D et er ikke rigtigt, -  ikke alment. I P-materialet er der huller, det vil sige manglende elektroner. En 
elektron, der har vandret rundt i et stykke tid, vil forene sig med et hul. og "forsvinde" som løs 
elektron. De kan nu godt gå videre i teksten, G3. V i v il senere vende tilbage ti l overstående emne.

B. Det er rigtigt. Elektronerne kan vandre et stykke tid , fø r de finder et hu l, men når de så møder et hul, 
vil de falde i, og vor elektron er ikke mere løs. Læs nu videre om strøm og spænding. Vi vil senere vende 
tilbage t i l emnet halvledere.

C. Nej, der er plad^nok. Mellem atomerne er der mange tomrum, huller, som elektronerne kan falde i. Når 
en elektron falder i et sådant hul, ophører den med a t eksistere som fr i elektron. Gå videre med næste 
afsnit om strøm og spænding.

POPULÆR ELEKTRONIK OG VIDEN -  DET FÅR DE I KIOSK OG BOGHANDEL
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Feed back G3

1. A . Nej, 10>9 er ikke det samme som 1 0 '8. Det er 10 gange så meget. 6  x  1 0 '9  er 10 gange så meget som 6 
x 10 19, og strømmen er dermed 10 amp. Prøv nu opgave 2.

B. De har vist lorsøgt at huske tallet. 1 A  er 6 x 1018 elektroner pr. sekund. Im id lertid er 6  x 1019, 10 
gange så meget. Ved 6 x 105 18 er  strømmen 1 A . Da må den være 10 A  ved 6 x 1019 elektroner pr. 
sekund. Fortsæt med opg. 2.

C. Det er rigtigt. Hvis De føler Dem hjemme i nomenklaturen, dvs læren om omsætning mellem potenser 
og bogstaver, så spring frem ti l opgave 3, eller gå i gang med opg. 2.

°  A . Udgangspunktet er 1 A  = 6  x 1018 elektroner pr. sekund. 6 x 1018 har 3 nuller mindre end 1018. V i 
har altså en strøm der er 1000 gange mindre end 1A. Strømmen er således 6 x 1 0 '8  lig med 1 mA. 
Fortsæt med opg. 3.

B. Det er rigtigt. Det med potenser er da ikke så svært, vel. Prøv nu opg, 3.

C. Det var ikke så godt. Når 6  x 1018 er lig med 1 A , må 6 x 1015 være lig med et ettal, med et rigtigt 
anbragt komma. Da 6 x 10^8 er 1000 gange mindre, må den strøm, som talle t svarer til, være 1000 
gange mindre end 1A, nemlig 1 mA. Er De helt med på hvad vi mener, kan De gå videre med opgave 3, 
ellers prøv kræfter på afsnittet om potenser, TI.

3. A.Strømmen går fra  en højere spænding til en mindre. Fra 10 volt går den t il o. og derlra videre t i l  -  7 
volt. Elektronerne Her går den anden vej. vandrer altså fra - 7  t i l *  10 vo lt. G5 vidorc med opg. 4.

B. Rigtigt, spændingen falder i rækkefølgen 10 -0— 7 vo lt, og strømmen går fra  10 t i l - 7  vo lt. V i spurgte 
om elektronernes bevægelsesretning, der er den modsatte. De svarede derfor rig tig t, nemlig elektron
strøm fra  - 7  t i l + 10 V . Løs nu opgave 4.

C. Hvis elektronerne alle strømmede væk fra nul, v ille  der opstå en positiv spænding, hvilket er en 
modstrid. Strømmens retning er a ltid  fra højere t i l lavere spænding, nemlig fra  + 10 vo lt t il - 7  vo lt. V i 
spurgte im id lertid  om elektronernes retning der er den modsatte af strømmen. Dvs v i får en 
elektronstrøm fra —7 ti l + 10 vo lt. Prøv nu opg. 4.

D . Strømmen går fra 10 vo lt t i l  - 7  volt. Elektronstrømmen går dog den anden vej, altså fra - 7  t i l + 10 
volt. Gå videre med opg. 4.

4. A .3  x 450 vo lt er 1350 V. For at få det i kV. dividerer v i med 1000, og får 1,35 kV. Resultatet er altså 
korrekt, fortsæt med opgave 5.

B. Forbinder man batterier i serie, får man en spænding der er summen a f hvert enkelt batteri’s spænding. 
Det samme gælder her. Den samlede spænding er altså 3  x 450 vo lt = 1350 vo lt. Deres c ifre  var altså 
gale. Derimod ser det ud t i l,  at Deres komma var sat rigtigt. lOOOvolter netop 1 kV, hvilket giver 1,35 
kV  hvis spændingen findes t i l 1350 volt. Gå videre med opg. 5.

C. De har fundet det rigtige tal, men har lavet en kommafejl. 3  x 450 V  = 1350 vo lt. 1000 volt er lig med 1 
kV, hvorfor 1350 v o lt er lig 1,35 kV. Prøv opg. 5.

D . Dc har lavet 450 V  d irekte om ti l kV. Ved serieforbindelsen af spændingerne, skal hver enkelt spænding 
adderes. V i får 1350 vo lt, eller 1,35 kV. Begynd på den næste opgave.

5. A .D e har lavet noget forkert. Måske har De glemt, at de to  serieforbundne batterier, der kan levere 100 
mA, tilsammen leverer 200 mA. Det giver sammen med endnu et serieforbundet batteri en samlet
strømlevering på 2200 mA, eller 2,2 A . Gå videre med afsnittet om kondensatoren. G4.
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B. Måske har De bare gættet. Ved en parallelforbindelse skal strømmene lægges sammen. 2000 m A + 100 
m A + 100 mA = 2200 mA. eller 2,2 A. Gå videre med afsnittet om kondensatoren, G4.

C. De er kommet frem ti l det rigtige resultat. Hvis De har lyst. kan De prøve at løse sidste opgave i næste 
afsnit. Ellers start med teksten.

D . Ved en parallelforbindelse a f batterier får vi mulighed for at trække mere strøm. Den samlede -trom, 
som vi kan aftage, er summen a f hver enkelt batteri's strøm: 2000 mA + 100 mA + 100 m A = 2200 
mA, eller 2,2 A . Fortsæt nu med næste afsnit.

Feed-back G4

1. A.Afstanden ti l alle omliggende ting er stor, og en nøgle er sædvanligvis lille. Begge dele giver en lille 
kapacitet. For De går videre med næste afsnit, skulle De prøve at læse de 4 sidste linier a f teksten.

B. Det er rigtigt. Både størrelse, afstand og lu ft som isolationsmateriale antyder en lille  kapacitet. Fortsæt 
med G5.

C. Hverken størrelse eller afstand bør få os t il a t tro  a t der er tale om en stor kapacitet. Gå videre med 
afsnittet om kondensatorforbindelse. G5.

Feed back G5

1. A .D e må have læst forkert på farvekoden, Har De læst afsnittet omfarvekodning?Kondensatoferne har 
værdierne: 1 — 0  — 103 = 10.000 pF = 10 nF. En parallelforbindelse af kondensatorene giver summen 
70 nF. De har regnet riet som en serieforbindelse. Prøv opgave 2.

B. Metoden som De har brugt er rigtig, men De er begyndt med en forkert kondensatorværdi. Orange er x 
1000, og brun -so rt 10. Kondensatoren bliver 10.000 dF. eller 10 nF. Parallelforbindelsen giver 20 nF. 
Fortsæt med næste opgave.

C. De har fundet det helt rigtige resultat. Gå b lo t videre med opgave 2.

D . De har regnet som ved en serieforbindelse, men har fundet den rette størrelse a f hver enkelt 
kondensator. Ved en parallelforbindelse af kondensatorer skal man addere for at få den samlede 
kapacitet. V i får 20 nF. Gå videre med opgave 2.

2. A .D e har måske gættet på værdien af hver kondensator. Den har De fundet rigtigt, men serieforbindelsen 
giver en kondensator der er mindre end hver a f de benyttede. Hvis vi benytter formlen fo r en 
serieforbindelse får vi en kapacitet på 0,5 nF = 500 pF. Læs videre i næste tekst der fortæ ller om 
forskellige kondensatortyper.

B. Fuldstændigt rigtigt, læs videre om forskellige kondensatorer, G6.

C. De har fået en forkert kondensatorværdi, eller De har taget fejl af pF eller nF. Ellers er resultatet rigtigt, 
så De kan ro lig t gå videre med afsnittet om forskellige kondensatorer, G6.

D . De har måske troet at det var en parallelforbindelse. Serieforbindelsen af 3  ens kondensatorer, giver en 
samlet kondensatorværdi på 1/3 af den enkelte. Læs nu om kondensatortyper, G6,

Feed-back G6

1. A. Det er ikke rigtigt. V o lt er enheden fo r spænding, medens enheden for kondensatorer er FARAD. Har 
De læst afsnittet om kondensatorer grundigt igennem? Ellers læs det, før De går videre med opgave 2.

B. M, er når det står alene, betegnelsen for et Måleinstrument. I gamle dage havde man en måleenhed for 
kondensatorer, der hed cm. 1 cm svarede om trent t i l 1 pF. Enheden fo r kondensatorer er FAR AD . Gå 
nu videre med næste opgave.
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C. Det er helt rigtigt. Gå videre med næste opgave.
D . Ampere er enheden fo r strøm. Enheden for kapacitet er FARAD. Har De læst hele afsnittet om 

kondensatortyper og kondensatorer G4? Fortsæt blot med opgave 2.

2. A .D et er svært. Forst laves 30.000 pF om ti l 30 nF. Parallelforbindelsen giver summen af begge 
kondensatorer. Det er 32 nF. Allerede her kan De se. a t De har løst opgaven korrekt. 32 nF er lig med 
0,032'uF, idet der er en faktor 1000 til forskel. Prøv nu opgave 3.

B. De skal ikke dividere med 2, når De har lagt kapaciteterne sammen. Resultatet er 32.000 pF, eller 32 
nF. hvilket igen er 0,032 uF. Løs nu opgave 3.

C. 1,9 nF er den kapacitet, vi får ved en serietorbindelse. Ved en parallelforbindelse skal de enkelte 
kapaciteter b lot adderes. Facit bliver 0,032 uF. Gå videre t i l næste opgave.

D . De er kommet t i l at by tte  om på tallene. Resultatet bliver 32 nF. 30.000 pF er lig med 30 nF. Derefter 
lægges de 2 nF ti l og vi får 32 nF, eller 0,032 uF. Prøv nu kræfter med næste opgave.

3. A.Måske har vi ikke forklaret opbygningen af en kondensator grundigt nok. Den er beskrevet i punkt 3. 
Der skal være 2 lag metalfolie og 2 lag isolation. Det giver ia lt 4 lag. Hvis metallet er pådampet 
isolationen, er der kun 2 lag, når vi skiller kondensatoren ad. Lagene er udformet som lange bånd, der er 
ru lle t sammen i en blok. Fortsæt nu med opgave 4.

B. Hvis metallet er pådampet isolationen har De ret, men i mange tilfæ lde ligger metalfolien fo r sig selv. og 
der er da 4  lag. Fortsæt med opgave 4.

C. De har regnet med at metalfolien var fo r sig. Så er der 4 lag. Hvis metallet er pådampet isolationen, er 
der kun 2  lag, v i kan skille ad. Fortsæt med opgave 4.

D . 8 lag er nok lid t voldsomt. Måske har De regnet med, at der skal isolation på begge sider af metalfolien, 
og 2 lag uden om, men det er ikke rigtigt. En kondensator består af 4 lag vekslende metalfolie og 
isolation. Nogle kondensatorer har pådampet metallag på isolationen. Så er der kun 2 lag, v i kan skille 
ad. Prøv nu opgave 4.

4. A .D et er ikke så godt. De må hellere prøve at læse afsnittet om farvekodning, før De fortsætter med 
opgave 5.

B. Det er rimeligt. Hvis De synes, kan De fortsætte med opgave 5, eller først læse afsnittet om 
farvekodning, T2.

C. Udmærket, tag fat på opgave 5.

A .  Det er rigtig l, at de er dyre, hvilket er en god grund ti l a t undgå dem. Derudover er de ret store, hvilket 
også er ubelejligt. Oliekondensatoren er beregnet t i l store spændinger, hvorfor den sjældent ses under 
10000 volt. Gå videre t i l opgave 6.

B. Størrelsen spiller en stor rolle. V i har fået mindre kondensatorer, der er langt billigere. Oliekondensa
torens evne t i l a t kunne tåle høje spændinger, har man sjældent brug fo r i  elektroniken.

C. A t oliekondensatoren tåler hoje spændinger, er ingen hindring for at benytte dem, men vi kan få mindre 
og billigere kondensatorer, der dog kan tåle de allerfleste spændinger, v i kommer ud for i elektroniken. 
Fortsæt med opgave 6.

D . Der er heldigvis ikke tilfæ ldet. Oliekondensatorer er ret store og dyre. Derfor undgår vi dem helst, hvis 
v i da ikke skal bruge kondensatoren til meget høje spændinger. Gå videre med opgave 6.
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6. A . De har regnet som ved en serieforbindelse, men De har fundet den rette værdi for den faste 
kondensator. Ved parallelforbindelser skal vi addere kapaciteten og får så 123 -  150 pF. Fortsæt med 
opgave 7.

B. De har fundet en forkert værdi for den faste kondensator, men har ellers regnet rigtigt. Kondensatoren 
er ikke på 210 pF, men på 120 pF, hvorfor vi ved parallelforbindelsen får en kapacitet på 123 t i l 150 
pF. Gå videre med opgave 7,

C. Det er helt rigtigt, gå videre med næste opgave.

7. A . Den sorte del a f kondensatoren er minus, medens den anden del er plus. Den er altså vendt forkert. Gå 
videre med næste afsnit om elektromagnetisme. G7.

B. Den er vendt rigtigt. Den sorte firkan t skal t il minus, og den hvide t i l plus. Fortsæt med næste afsnit, 
der omhandler elektromagnetisme, G7.

Feed back G7

1. A . Det er forkert. Der induceres kun strøm, når magneten bevæger sig. Når den står stille, sker der intet. 
Prøv opgave 2.

B. R igtigt besvaret. Magneten skal bevasges for at frembringe e lektricitet. Fortsæt med næste opgave.

2. A .D et er næppe sandsynligt. Det er en mulighed, men kun ved ekstremt store spoler. Der induceres kun 
modelektromotorisk kra ft, så længe feltet ændres ved en ydre stromændring. Strømmen v il hele tiden 
soge mod nul, men spolen sorger for. at enhver stromvariation modvirkes. Der indstiller sig en ligevægt, 
hvor strømvariationerne lige netop er store nok til at holde den øjeblikkelige strøm. Når strømmen går 
mod nul, går lampen ud. Hvis spolen er uendelig stor, v il lampen være tændt uendelig længe. Læs videre 
i næste afsnit.

B. Magnetfeltet i sig selv holder ikke lysel ved lige i lampen. E t varierende magnetfelt kan gøre det. 
Magnetfeltet vil når strømmen brydes. Når magnetfeltet er udtom t, slukker lampen. Fortsæt med næste 
afsnit.

C. Ja. -  når strømmen når nul, varierer den ikke mere. Det skyldes spolens begrænsede størrelse. En 
uendelig stor spole vil holde lampen tændt i uendelig lang tid . Bliver spolen mindre, får vi samtidig en 
formindskelse a f strømmen. Det er losning D, der er den helt rigtige. Læs den før De går videre med 
næste afsnit.

D. Ja, -  det er spolen, der holder strømmen ved lige. I en lille  spole falder strømmen hurtigt mod nul. I en 
stor spole tager det længere tid. Spolens begrænsede størrelse gør, at lampen efterhånden vil slukkes, 
selv med en meget stor spole. Fortsæt med næste afsnit, G8, der omhandler Ohm's lov og modstande.

Feed back G 8

1. A .D et er for lidh Ohm ' lov, E = R x I, giver E = 10 Ohm x 0,1 A  = 1,0 V. Prøv opgave 2.

B. Del er rigtigt. Gå videre med opgave 2.

C. V i skal finde spændingen ud fra Ohm's lov : E = R x I. E = 10 ohm x 0.1 A  = 1.0 V . Los nu opgave 2.
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100 Amp2. A. Nej. der skal ikke ganges, men divideres. E = R x I medfører I = 
Husk det ved løsning af opgave 3.

E
R

10 V 
0,1 ohm

B. Her er De gået temmelig galt i byen. Ohm's lov skal bruges : E = R x I. V i isolerer I. da vi søger
strømmen : I = 100 A  Fortsæt med opgave 3.

C. Det er rigtigt. Prøv nu opgave 3.

3. A .D e har regnet et nul galt. men ellers rigtigt. 10 uA  = 10 x 10 6 A, 47 kohm =  47 x 103 ohm. E = R x I 
= 10 x  10~6  x 47 x 103  V  = 470 x 1 0 ^V  = 470 m V. 0,047 V  er lig 47 mV.

B. Det er fuldstændig rigtigt. De skal nu løse opgave 4.

C. De har regnet galt i formlen. Spændingen fås af E = R x I = 10 uA  x 47 kohm = 470 mV. De har 
divideret modstanden op i strømmen. Se om De kan løse opgave 4,

4. A . Modstanden fås af R = —. De har fundet det helt rette svar. Hvis De i forvejen kender noget t il forb inde l
ser af modstande, kan De/springe direkte t i l  opgaverne efter næste afsnit. Ellers start med teksten.

B. De har benyttet form len forkert, og har divideret spændingen op i strømmen. Det skal være omvendt. 
R = 1,2 k Ohm. Fortsæt med nasste afsnit.

C. Her er smuttet et nul. 1 op i 1.2 = 1,2, men 1 mA = 10—3A . så v i skal dividere med 10- 3  eller gange 
med 103. R -  1200 ohm = 1,2 kohm. Læs ro lig t videre i næste afsnit.

D. Det er ikke godt. De skal bruge formlen: R = Se besvarelse C .

5. A .Ja det er rigtigt. I gamle dage anvendtes næsten kun trådviklede modstande, men også besvarelse B er 
rigtig. Læs den før De går videre t i l  næste opgave.

B, Ja, det er rigtigt. Ved store effekter anvender man næsten a ltid  trådviklede modstande som er indstøbt i 
glas. Gå ro lig t videre t il næste opgave.

6. A.Nej. -  med en LDR-modstand måler man lys. T ryk måles med såkaldte STRAIN GAUGE'S. Gå nu 
videre t i l det næste afsnit der omhandler effekt.

B. Nej, det er desværre ikke helt rigtigt. Temperatur måles med en NTC-modstand. En LDR-modstand kan 
måle lyset. Gå videre med afsnit G 10, der omhandler effekt.

C. Helt rigtigt. Gå videre med afsnittet G 10, e ffekt, eller prøv kræfter med sidste opgave i nasste tekst, der 
viser om det er nødvendigt fo r Dem at læse afsnittet, effekt.

Feed-back G9

1. A.De har troet, det var en parallelforbindelse. Ved en serieforbindelse skal modstandene blot adderes, så vi 
her får 17.6 kohm. Fonsæt med opgave 2.

B. Det er rig tig t, men det var jo  heller ikke svært vel? Gå videre med opgave 2.

2. A .H e lt rigtigt. Skynd Dem videre til opgave 3.
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B. De er siadig ved opgave 1 og har regnet med en serieforbindelse. Dette er en parallelforbindelse, og når 
der er to  ens modstande i parallel, bliver den samlede modstand det halve, altså 50 ohm. Fortsæt til 
opgave 3.

3. A . De har regnet galt. Først og fremmest skal de to modstande parallelforbindes.og den samlede modstand 
bliver da i 1 kohm. De kan have misforstået opgaven og udregnet strømmen i en enkelt modstand. Men 
det er ikke rigtigt. I henhold t i l opgave 2 i afsnit G8 findes strømmen ved I = E Det rigtige resultat er 
da = 0,9 mA. Læg mærke til, at det er kohm! Fortsæt med opg. 4.

B. Det er rigtigt. De kan gå videre t i l G10 om effekt, hvis De ikke er helt tosset efter opgave 4.

C. De har regnel galt med potensen i Ohm's lov. 0,009 A  = 9 mA, og resultatet skal blive 0,9 mA. Men De 
har ellers gjort det godt. Gå videre med næste opgave.

4. A .D et var ikke en serieforbindelse, menen parallelforbindelse. Modstanden bliver da 667 ohm og ikke 2,5 
kohm. Desuden har De regnet et nul galt, men det gør ikke så meget. Når modstanden er 667 ohm og 
spændingen 4,5 V , bliver strømmen 6,8 m A. Fortsæt med opgave 5.

B. 1,8 m A ville  have været rigtigt, hvis det havde været en serieforbindelse, men parallelforbindelsen giver 
en modstandsværdi på 667 ohm, og dermed fåes en strøm på 6,8 mA. Fortsæt med opgave 5.

C. Det har De gjort f in t. Fortsæt med opgave 5.

5. A . De går frem på den måde, at tværstrømmen vælges først. Den skal være 10 gange større end de 10 uA= 
100 p A  = 0,1 mA. For at få en spænding på 3  V  skal strømmen passere en modstand på 30 kohm. uen 
findes ikke som standardværdi, så vi er nødt t i l at bruge 27 kohm eller 33 kohm. De har regnet 
fuldstændigt rigtigt, så fortsæt bare med opgave 6.

B. De har glemt, at tværstrømmen skal være 10 gange den strøm, vi maksimalt kan trække i udgangen. 
Ellers har De regnet rigtigt, så modstandsværdierne skal divideres med 10 ti l 47 kohm og 33 kohm. Se 
nu på opgave 6.

6. A . De har tænkt Dem godt om og fundet det rigtige. 4 + 1 = 5 . og heraf tager vi e n  del. Prøv nu opgave 7.

B. De er faldet i fælden. Når den ene modstand skal være 4 gange den anden, bliver hele spændingsdelerens 
modstand 5 gange. Spændingen bliver altså de lt i  forholdet 1 ; 5, så resultatet bliver 2  V.

7. A . Når indgangsmodstanden er 50 kohm, må vi have spændingsdelerens modstand 10 gange mindre, altså 
kohm. Det er ingen standardværdi, så vi bruger 4,7 kohm. For at dele i forholdet 1 : 10 skal 
modstandenes forhold være 1 : 9. Teoretisk skal R1 altså være 42,3 kohm, men det er ikke en 

standardværdi. V i må vælge mellem de to  nærmeste, 39 kohm og 47 kohm, og vi har vdgt 47 kohm. 
Læs videre i afsnit G10 om effekt.

B. Det er det rigtige valg. Lagde De mærke til, at modstandene egentlig skulle have forholdet 1 :9 , men at 
standardværdierne tvinger os t i l det valg, v i har tru ffe t?  -  Ellersved De det nu. Læs videre i afsnit G 10 
om effekt.

C. De har regnet> fuldstændigt rigtigt, men vi har ikke 5 kohm modstande i standardværdierne. V i er 
tvunget t i l at vælge 4,7 kohm, selv om vi så ikke får deling på 1 : 10 men 1 :1 1 . Læs afsnit G10.
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Feed back G10

1. A . V i iro r virkelig, at De har g jort noget fo r at lose opgaven, men desværre er der smuttet et nul. Prøv igen. 
Det rigtige resultat er 70 W a tt!, en pæn effekt ikke. Gå b lo t videre med afsnittet om vekselstrøm. G 11.

B. Ja, det er helt rigtigt. Gå ro lig t videre med G 11. Vekselstrøm.

C. Det er ikke helt rigtigt. Måske er det galt med potensregningen. E^ er ikke lig med 15 + 15, men 15 x 
15. Det er 225. Divideres med 3,3 får vi ca. 70 W. Gå nu videre med afsnittet om vekselstrøm, G 11. 
Hvis De føler Dem usikker i potensregning, skulle De prøve a t læse afsnittet om matematik. Det er ikke 
svært, og begynder endog med lagkageregning,

Ceed-back G 11

i.A .N e j, det er direkte forkert. En ensretter forstærker ikke, den laver b lot vekselspænding om til 
jævnspænding. Grunden ti l at spændingen bliver større er, at den tilsluttede kondensator lades op til 
vekselspændingens maximale værdi. Denne spidsværdi eiVTgange mere, derfor er spændingen større. Gå 
nu videre i teksten.

B. Ja, det er helt rigtigt, måske kender De det i forvejen. Måske De skulle springe næste afsnit over. og 
prøve kræfter med opgaverne i stedet fo r at "tygge" noget, De måske allerede kender.

Feed back G I2

1. A.Nej, der har De vist taget fejl. V i få re t meget mindre omsætningsforhold mellem primær og sekundær. 
10.000 vindinger t i l 500. giver en en spændingsomsætning fra 20 t i l 1. Dvs. spændingen, der kommer ud 
af transformatoren, er 20 gange mindre end 220 vo lt, altså 11 vo lt. Efter ensretning og filtre ring får vi 
en jævnspænding, der er V 2  gange større. s f T  er 1,41, ganget med de 11 vo lt, er ca. 15.5 volt. Gå 
videre med næste afsnit.

B. Ja, det er he lt rigtigt. De har forstået a lt rigtigt, og kan udmærket fortsætte med det næste afsnit, der 
handler om  kondensatorer og spoler i vekselstrømskredse.

C. Nej. det er ikke helt rig tig t, men De er på det rigtige "spo r". Transformatoren nedsætter ganske rigtigt 
de 220 vo lt t il 11 volt, men ved ensretning og filtrering, også kaldet udglatning, får v i en spænding, der 
er v /T gang e  større. s / ~ T :< 1,41, som ganget med 11 vo lt giver ca. 15,5 vo lt. Fortsæt med næste afsnit, 
og husk a ltid  for fremtiden, at en vekselspænding, der ensrettes og udglattes, får en værdi på 1,41 gange 
større.

Feed-back G13

A. Ja. det er helt rigtigt. De behøver sikkert ikke mere træning i udregning af kondensatorværdier. Gå 
videre med næste afsnit, G 14.

B. Nej, ikke helt rigtigt. Tallet er dog rigtigt, men der mangler et nul. Måske De skulle læse tillægsafsnitttet 
T I  om potenser etc. Gå videre med G 14.

C. Det er desværre ikke rigtigt. Hverken tal eller benævnelse er rig tig t. V i må nok hellere gennemgå 
udregningerne for Dem: V i benytter formlen.

1
2 n  x f  x C

, omskrevet til C =  „
2 t i x f  x  Z
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F

Ved indsættelse får vi:

1 109 
C = 6,28 x 109 x 103 ' Udre9ne' 1 nF'  = 6,28 x ,0® ♦

C = 150 nF-

Feed-back G14

1. A . Nej d e te r ikke rigtigt. Facit er 15,9 M Hz, hvilket er kortbølge. V i kommer frem ti l de 15,9 M Hz ved at 
tage kvadratroden af 0,1 mH gange 0,1 nF, hvilket er 0.1. Storreisen 0.1 er lig 1/10, og man dividerer 
med 1/10 ved at gange med den omvendte. Det v il sige at 159 000 skal ganges med 10. hvilket giver
15,9 M Hz, Gå videre med afsnittet G 15. måling, et helt andet emne.

B. Det er helt korrekt. Nu har De vel ikke gættet, vel, ellers se losningen under A , for de går videre med 
afsnittet måling, G15.

C. Nej, måske er der ikke forklaring nok i teksten. Se losningen under A, tør De går videre med næste 
afsnit.

Feed-back G15

1. A . Nej det er i hvert fald forkert. Strømmen er allerede givet. Det som v i kunne onske os at vide, er hvor 
stort målet fo r fu ld t udslag er. Da vi kender den strøm der lober igennem instrumentet kan v i udregne 
den indre modstand, når vi også kender spændingen. Ohm's lov giver 1 k Ohm. V i må samtidig vide hvor 
stort udslaget er for maximalt skalaudslag. Er det f.ex 10 volt, er den indre modstand 10 k Ohm. Det er 
nemlig en seriemodstand på 9 k Ohm som tager de 9  volt således at der er 1 volt t i l  instrumentet. Den 
størrelse vi behover er altså udslaget fo r maximal visning. Gå videre t i l opg. 2.

B. Nej, det stemmer ikke. Følsomheden kan udregnes udfra de givne data, 1 m A og 1 volt. Det giver 1 k
Ohm. Det der er nødvendig fo r os at vide, er målet for fu ld t udslag. Hvis det er f.ex 10 volt, er den indre 
modstand 10 k Ohm, 10 gange mere end instrumentets indre modstand, angivet ved 1 volt. Gå videre 
med opgave 2. ^

C. Jo, — det er skam nødvendigt at kende en størrelse, nemlig visningen for fu ld t udslag. Ved 1 vo lt kan vi 
udregne den indre modstand ved hjælp af Ohm's, lov lig 1 kohm, men er visningen for fu ld t udslag 10 
vo lt, bliver den indre modstand 10 k Ohm. Gå videre med næste opgave.

D . Nej, — spændingen er sandelig givet som 1 vo lt ved 1 mA. Det vi må kende er målet for fu ld t udslag. 
Hvis det er 10 vo lt kan vi forst regne den indre modstand ud. Selve instrumenters indre modstand 
kendes fra 1 m A og og 1 V. Det giver en modstand på 1 k Ohm. Hvis instrumentet er indrette t t il at 
måle 10 volt fo r fu ld t udslag, er modstanden 10 gange større end ved den ene vo lt, 10 k Ohm. Gå nu 
videre med næste opgave.

E. Det er fuldkommen rigtigt.
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2. A . Det er forkert. Det eneste,der har interesse for os er at instrumentet skal have 100 m A gennem sig, men 
at det har fu ld t udslag fo r 100 uA. Det v il sige at bortset fra de 100 uA, eller o,1 mA, skal al anden 
strøm løbe igennem shunten. Ia lt 99.9 mA. Gå videre med næste opgave.

B. Nej det er bestemt ikke rigtigt. I opgaveteksten stod der at vi sendte 100 m A ind, — så kan vi ikke få 
næsten 10 gange mere igennem shunten. Se fo r rigtig besvarelse under A .

C. Helt rigtig besvarelse, mon vi bør kommentere det yderligere. Gå ro lig t i gang med næste opgave, at 
udregne shunten's størrelse.

3. A . Nej ikke helt. V i skulle være nået frem ti l en spænding på 100 m V over instrumentet. Når vi ved at der 
skal være fu ld t udslag fo r 100 mA, og der skal gå 99,9 m A gennem shunten, kender vi altså både 
spænding og strøm, og kan via' Ohm's lov udregne shunten. Et måleinstrument har sjældent en 
nøjagtighed på over 1%, og vi kan runde de 99,9 mA op ti l 100 m A i dette tilfælde.

E iOOmV _

Gå videre med opgave 4. s I s 100m A 01

B. Nej det er ikke korrekt. Måske er der sm uttet en potens. Se løsningen i A  før de går videre med næste 
opgave.

C. Helt rigtigt. De kan gå videre med næste opgave.

4. A .V i må desværre beklage,at Deres svar er forkert. Måske er det b lo t en faktor gange 1000,der er glemt.
Udregningen foregår således: Fro opgove 3 kender vi spændingen over instrumentet for fuldt udslag, 100
mV. V i skal måle 100 vo lt. Derfor må formodstanden være 1000 gange større end den indre modstand, 
ford i spændingen vi skal måle er 1000 gange større. Den indre modstand kendes fra opgave 2, nemlig 1 
k Ohm, udregnet ud fra instrumenttypen 1 mA-1V. Skal modstanden være 1000 gange større end 1 k 
Ohm, får vi en modstand på 1 M Ohm. Gå videre t il opgave 5.

B. Ja, helt rigtigt, De har forstået det essentielle. Gå videre med opgave 5.

C. Det er rigtige facit er 1 M Ohm. Hvis De ikke vil prøve kræfter på den samme opgave en gang mere, kan 
De få løsningen i punkt A . Gå derefter videre t i l opgave 5.

5, A . Har De fået en sådan forbindelse:

Sådan skal det i hvert tilfæ lde se ud. Modstanden har De regnet rigtig t ud, så De kan ro lig t gå videre 
med næste afsnit om transistorer og dioden, G 16.

6 . Det er ikke rigtigt. Modstanden på 9  k Ohm har De regnet rigtig t ud, men den på 990 k Ohm er forkert. 
Den skulle være på 99 k Ohm. Begge modstande udregnes således: V i ved a t der står 1 vo lt over 
instrumentet ved 1 k Ohm. Hvis den spænding, vi skal måle,er 10 volt.m å der altså være 9 volt over 
modstanden. 1 vo lt og 1 k Ohm giver en strøm på 1 mA. 1 m A gennem en modstand med 9 vo lt over 
giver en Ohm'sk værdi på 9  k Ohm. Ved 100 vo lt står der 99 volt over den anden modstand, hvorfor 
den skal være 99 k Ohm, eller 100 k Ohm med rimelig nøjagtighed. Modstanden på 9 k Ohm kan fx. 
sammensættes ved en serieforbindelse af en modstand på 8,2 k Ohm, og en på 820 Ohm. Diagrammet 
skal se ud som på figuren ovenfor i A . Gå nu videre med teksten i næste afsnit, G 16.

Feed bsck G 16

1. A . Helt rigtigt, gå videre med opgave 2.

B. Jo, der vil gå strøm. Plus ledes nemlig igennem i pilens retning. Gå videre med opgave 2.
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2. A . Ja. De har forstået, hvad der menes med Beta. Gå nu videre med opgaver eller tekst i næste afsnit, som 
angivet i læsevejledningen.

B. Nej. det giver en strømformindskelse. I en transistor er det meningen, at man skal få en større strøm ud, 
af kollektor, end man påtrykker basis. Se eventuelt signaturforklaringen T 3 og gå videre med G 17.

Feed back. G 17

l.A .D e  har ikke husket, at der skal være den halve forsyningsspænding på kollektor. De har lagt hele 
spændingen over Rc. Når der skal være det halve, må modstanden være halv så stor altså 6 kohm. V i 
bruger en 5,6 kohm standardværdi. R^j er udregnet korrekt. Gå videre med opgave 2.

B. Dette resultat er De kommet helt rigtig t frem til. Dog må der siges, at når vi runder nedad i 
kollektormodstanden, er det bedst også at runde nedad i basismodstanden til 680 kohm. Der bliver ikke 
nogen hørbar forskel på de to  konstruktioner. Gå videre med opgave 2, eller spring måske direkte til 
opgave 3.

C. Fuldstændigt rigtigt. Gå videre med opgave 2 eller spring frem ti l opgave 3, hvis De føler Dem hjemme i 
stoffet.

D. Konstruktionen er mulig, men kollektorstrømmen bliver ikk 0,5 mA, men 0,25 mA. De har udregnet 
Rc, så hele forsyningsspændingen ligger over den, og ikke kun den halve. Derefter har De enten regnet 
galt med Rfc>, eller De har luret Dem til,  at R[j i dette tilfæ lde skal være 2 gange strømforstærkningen 
gange Rc — fo r det gælder. Husk reglen om den halve forsyningsspænding og prøv opgave 2.

2. A . De er gået fornu ftig t t i l  værks. Re og Rc er korrekte, men De har glemt, at der er et spændingsfald på 
0,7 V  fra basis t i l em itter. Hvis De indfører det, skal De nok nå det rigtige resultat, hvorefter De kan 
fortsætte med opgave 3.

B. Fuldstændigt rigtigt. Gå straks videre med opgave 3.

C. De har lavet to alvorlige fejl. Først har De glemt, at der skal være halv forsyningsspænding på kollektor. 
Med Rc = 2,2 kohm falder hele spændingen over modstanden, så transistoren ikke har noget tilbage at 
arbejde på. Dernæst er der indbygget en spænding på 0,7 V  fra basis til em itter, som er blevet overset. 
Resultatet skal være den halve værdi af Rc = 1,2 kohm, samt R ^ i = R tø  =  15 kohm. Se nu, om De kan 
klare opgave 3.

D. De er ikke gode venner med Ohm's lov. Re skal være 680 ohm og ikke 1,2 kohm. Det er den samme fe jl. 
der igen optræder i Rc, der skal være 1,2 kohm. R^1 og Rp2 er rigtigt udregnet. Prøv om De klarer 
opgave 3 bedre.

3. A .Det er klogt at begynde ved lampen i sådanne tilfælde. Når lampen skal lyse, skal T3 have basisstrøm. 
Dermed skal også T2 have strøm og endelig T I .  Når basis på T1 lægges til plus, kommer der ingen strøm, 
men det gør der, når basis lægges ti l minus. Altså er B det rigtige svar. Opgave 4 er meget svær, og hvis 
De ikke har lyst t il selv at regne diagrammer ud, kan De ro lig t springe den over og læse videre i bogen.

B. Det er rigtigt. De har vel ikke gættet? I så fald bedes De læse A  feed-back teksten, men det er jo  ikke 
tilfæ ldet. De skulle nok kunne klare opgave 4, men hvis De ikke er interesseret i selv at konstruere 
diagrammer, kan De blot springe den over. Den bliver, hvor den er, så De kan a ltid  vende tilbage. Læs i 
så fald videre i næste afsnit.
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4. A.Modstanden R2 og holdemodstanden er lo r små. Ved 1 Mohm fra basis til T I t i l  minus kommer der en 
strøm på 3,8 uA  (der er 0,7 V  spændingsfald i transistoren). Holdemodstanden må ikke kunne tage det 
hele, men kun noget, (x 2 uA. Med 2 uA  gennem holdemodstanden og 0,7 V  over den, bliver den på 
330 kohm. 180 kohm kræver en strøm på 3,9 uA fo r at få et spændingsfald på 0,7 V, og det har v i ikke 
t i l rådighed. R I bestemmer, hvor meget basisstrøm, der kommer i T2. Der er 2  x  0 ,7 V  spændingsfald, 
så der er 3.1 V  tilbage over 18 kohm. Det giver en strøm på 0,16 mA. I T2 løber så 16 mA 
kollektorstrøm. Men fo r at få basis på T3 o ver 0,7 V  kræves 19 m A gennem R2, så der kan aldrig 
komme nogen strøm igennem til T3. B-kombinationen har nogle større modstande, så strømmen kan 
passere. Der kan blive visse rettelser fo r at få en skarpere overgang fra mørk t i l lys lampe, men værdierne 
er gode t il vejledning. Læs videre i  næste afsnit.

B. Det er en god losning. Der vil kunne komme tilstræ kkeligt med strøm igennem, selv om holdemodstand 
og R2 sluger en stor del. R I og R3 virker strømbegrænsede, så v i ikke brænder transistorerne af. Der 
bor også være en beskyttelsesmodstand i serie med basis på T I .  fx  på 47 kohm. Den beskytter mod for 
store basisstrømme ved kortslutning t il minus. De kan nemt have fundet lid t afvigende resultater, men 
blot De har husket, at der skal beskyttes mod overstrøm,samt at holdemodstandene skal stjæle noget 
men ikke a ll, har De et lige så godt diagram, og De er virkelig kvalificeret til selv at komponere 
diagrammer. Læs videre i næste afsnit.

C. Der er en flaskehal, som opstillingen ikke kan klare, med de valgte komponenter. De har muligvis glemt 
de to gange 0,7 V  i T2 og T3. R 1 får kun en spænding på 4 .5  — 2 x 0 ,7 V  = 3.1 V. Det giver en strøm på
0.12 m A i basis på T2 og dermed 12 m A i kollektor. Men for basis på T 3 kan komme over 0 .7 V . skal 
der gå 15 mA gennem R2 på 47 ohm. Så det går ikke. R3 forhindrer det også, for der er 3,8 V  t il 
rådighed, og det giver over 390 ohm 10 mA. R2 skal sættes op t il mindst det dobbelte, mens R3 så godt 
kan blive stående. Det var en svær opgave, og De skal ikke fortvivle, hvis De ikke kunne klare den. Læs 
bare videre.

D. Værdierne er lige i kanten af det tilladelige, men teoretisk skal det virke. Holdemodstanden snupper 3,3 
uA, og der er kun 3,8 uA  ti l rådighed. De huskede vel 0,7 V  fra basis t i l emitter? 0,5 uA i basis giver 50 
uA i ko llektor og dermed 5 mA i T2. R I på 180 ohm tager de 4 m A for at få spændingen op på 0,7 V, 
og der er kun lige de nødvendige 100 m A i ko llekto r på T3. De bør ikke gå så tæt på grænsen, men have 
lid t spillerum for transistor og modstandsvariationer. Men ellers har De klaret det virkelig fin t, så læs 
bare videre.

ed-back G 18

1. A .D et er fuldstændig rigtigt. Fortsæt med teksten i G 19, filtre .

B. De har glemt en faktor 2. Forhåbentlig er det ikke de normale 20 Hz, De har taget fejl af. Der skal ikke 
benyttes en højere kondensator end nødvendigt. Når højttaleren ikke kan gengive lavere frekvenser end 
40 Hz, behøver vi ikke dimensionere til 20 Hz. Det ser ud t il at De er helt hjemme i li-tal's-potenserne. I 
praksis vil vi benytte en kondensator på 12,5 uF, da 13 uF ikke er standard. Gå videre med afsnittet om 
filtre .

C. De må have lavet regnefejl i ti-tal's-potenserne. Derudover har De også lavet regnefejl med 2-tallet. Det 
rigtige resultat er 13, eller 12,5 uF. Gå videre med afsnittet om  filtre.

D . Der er nok smuttet en enkelt potens. Det rigtige facit er 13, eller 12.5 uF. Pas på det en anden gang. 
Fortsæt evt. med afsnittet om filtre , G 19.
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Feed back G 19

1. A . Nej, det er ikke rigtigt. Måske har vi ikke forklaret netop dette tydeligt nok under kondensatorer. Når vi
ændrer antallet af elektroner på kondensatorpladerne, v il strømmen (antal elektroner pr. sekund) være 
storre, hvis vi gør det hurtigere. Dvs., at høje frekvenser let overføres, fordi de giver en lille modstand 
(større strøm). Gå videre t i l næste opgave.

B. Helt rigtigt. Prøv nu næste opgave.

2. A.Nej, — i opgave 1 så v i a t en kondensator leder diskanten godt. Det betyder, at diskanten endog vil stige,
fordi den ledes udenom modstanden. Gå videre t i l  opg. 3.

B. Godt besvaret. -  kondensatoren lægger jo  diskanten ti l stel, fordi den leder fo r  de høje toner. V i horer 
kun mellemtonerne og bassen i en tils lu tte t forstærker. Gå videre t il opg. 3.

3. A.Nej, ikke engang tallet er rigtigt. Prøv igen, og husk at i r - 3,14.

B. Helt rigtigt, Prøv at lave konstruktionen på et prin t, og hør at bassen virkelig bliver kraftigere. Gå 
derefter videre t i l  opg. 4.

C. Nej, ikke helt, mon ikke De har glemt et c iffer. Den skal være 100 nF. Gå videre t i l opg. 4.

4. A .N ej, kondensatorerne skal være på 15 nF. De må have regnet galt. Prøv igen. Modstanden er 10 kohm og 
frekvensen 530 Hz.

B. Ja, det er helt rigtigt. Gå videre t i l opg. 5.

C. Nej, tallet er rigtigt, men "kom m aet" er forkert. Prøv at korrigere. Kondensatoren skal være på 15 nF. 
Gå videre t i l næste opgave.

5. A.Nej, det.er forkert. De skal udregne kondensatoren, når dens impedans ved 30 Hz skal være lig R I = R2 
= 10 kohm. Vi får 470 nF. R3 er 5  kohm, og kondensatoren bliver dobbelt så stor: 1 uF. Prøv at regne 
det igennem, og gå videre i næste tekstafsnit.

B. Ja, rigtigt. De har forstået det hele. -Gå evt. videre t i l sidste opgave i næste afsnit, hvis De føler Dem 
hjemme i emnet.

Feed back G 20

1. A .D et er noget bagvendt. Først og fremmest er det de lette ting, der bevæger sig, men desuden skal der 
tages hensvn t il hvor stor en flade, de vender mod lydgiveren. Tegn en skitse og prøv en anden 
mulighed.

B. Det er vist en misforståelse af opstillingen. Det er den lange led, der går nord-svd, og den brede vender 
øst-vest. Tegn en skitse a f arrangementet og sæt trykbølgerne på.

C. Det er rigtigt. 0  og V  vender bredsiden mod centrum, men N og S vender langsiden. V  er lettere end 0 , 
men selv om S er lettere end N, har en b il en vis bredde, der her har meget stor betydning i forhold til 
de 4  mm. Løs næste opgave.

D . Næsten rigtigt, men selv om jernpladen er lettere end bilen, er der kun 4 mm for trykbølgen at virke på, 
mens bilen har en anselig bredde. Gå videre t i l  opgave 2.

E. De er sikkertpå den rette vej, men hvad vejer aluminiumsfolie i forhold t i l pap? — Gå videre t i l opgave 2.



2. A .D et er galt. Det er ikke storreisen, men vægten, der har betydning, og en magnet vejer almindeligvis 
mere end en spole. Gå b lo t videre til opgave 3.

B. Korrekt. Den lette spole giver større udslag end en tung magnet. Gå ti l opgave 3.

C. Det er et gæt. Det er vægten, der har betydning, og den lette spole giver storre udslag end magneten. Gå 
bare videre t i l opg. 3.

D . Teoretisk er det muligt, men i praksis er konstruktionen mindre følsom, idet en spole normalt er lettere 
end en magnet. Men det er udmærket, at De ikke er bundet af traditionelle tankegange. Gå b lo t videre 
med opgaverne.

3. A .R ig tig t, hvis De tænker på de lave frekvenser, forkert hvis De tænker på de høje. En membrams
udstrækning skal nemlig gerne være så stor som mulig i forhold til bølgelængden. Det giver en nedre 
grænse fo r frekvensen. Hvis De har tænkt rigtigt, og også har haft B som losning, har De virkelig 
kendskab ti l lysbølgers virkning. Los næste opgave.

B. R igtigt fo r den øvre grænsefrekvens. Fortsæt med næste opgave.

C. Magnetens styrke har lige stor indflydelse på alle frekvenser. Det er vægten af membramog spole, der 
gor, at m ikrofonen ikke kan følge med ved de høje frekvenser. Gå alligevel videre t i l næste opg.

D . Det er galt. Størrelsen af spolen har ingen betydning, det er vægten, der har betydning. Ved høje 
frekvenser kan en stor vægt ikke følge med i svingningen. Fortsæt med opg. 4.

4. A . Forkert. Tværtimod. Det er modsætningen mellem de lave frekvensers krav om en stor afstand mellem
for- og bagside og bevægelse af en stor luftmasse, og de høje frekvensers krav om  en lille let membram, 
der umuliggør anvendelse af en enkelt højttaler over hele intervallet. En enkelt højttaler, der kunne 
dække hele lydområdet, ville være det ideelle. Prøv med opgave 5.

B. Nej. En stor højttaler er nødvendig ved lave frekvenser, og sådanne har man. Men en stor membram kan 
ikke følge med vod høje frekvenser, så vi må have en lille til disse. Fortsæt med opgave 5.

C. Korrekt. Lave frekvenser skal have stor afstand rundt om membramen, og skal også sætte en stor 
luftmasse i sving. Høje frekvenser kræver en lille  og let membram, der kan følge med svingningerne. Gå 
videre t il opgave 5.

D . Så nedrige er fabrikanterne nu heller ikke. Det er et teknisk problem, idet vi skal have en stor membram 
fo r at kunne gengive dybe toner, men en lille  og let t i l  de høje. Gå videre med opg. 5.

E. Dot er rigtigt, at der normalt ikke bliver udsendt megen effekt som høje toner, men det regulerer 
automatisk sig selv. Det er kravene fra bassen og diskanten, der ikke kan dækkes af samme højttaler. 
Dybe toner kræver en stor membram, så afstanden mellem for- og bagside bliver stor. Det modvirker, at 
lydtrykkene når at udligne sig selv. Høje toner skal derimod have en så lille  og let membram som muligt, 
fo r at den kan følge med svingningerne. Begge disse krav kan ikke tilfredsstilles a f en enkelt højttaler. 
Fortsæt med opg, 5.

5. A. Det er delvis korrekt, idet krystal og keramiske pick-up's er meget svære at gøre lineære. Der kommer så
forvrængning. Problemet er langt lettere at lose med dynamiske og fotoelektriske pick-up's. Den 
vigtigste forskel er im idlertid, at en krystal pick-up kræver en ret stram forbindelse med nålen. De høje 
frekvenser (hurtige udsving) kan da ikke følges af nålen, medmindre man anvender et stort nåletryk, der 
giver et stærkt pladeslid. Prøv opgave 6, der handler om højttalere.

B. Det kan der være noget om, idet den ikke kan fremstilles fabriksmæssigt, men må trimmes ind i hånden 
efter en streng udvælgelse a f materialer. Kvaliteten vil dog aldrig kunne nå op på siden af en dynamisk 
eller fotoelektrisk pick-up. Forbindelsen mellem nålog krystal skal være ret stiv, og de fine nuancer i 
plader (specielt de høje toner) går tabt, samtidig med at kraftige udsving i rillen medfører fare for at 
nålen hopper. De to andre pick-up's behøver kun en meget lille kraft til at bevæges. Gå blot videre til 
opg. 6.



C. Del er rigtigt. Når nålen sidder stramt i pick-up'en, kræves en stor kraft for at bevæge den. Høje 
frekvenser og store udsving forvrænges. Det sker ikke ved dynamiske og fotoelektriske pick-up’s. 
Fortsætter De bare med opgave 6,

6. A . Korrekt. Kravet medfører, at kabinettet skal være meget stort, eller have forskellige smarte ting
indbygget, f.eks. en labyrint. Regn opg. 7.

B. Der skal ikke være mere rum, men mere længde. Afstanden fra højttalerens bagside t i l det hul. hvor 
bagsidelyden kommer ud, skal være stor. Det kan kun opnås i tilstræ kkeligt omfang ved indførsel af 
sneglede vejd fo r lyden inde i kabinettet. Fortsæt bare med opg. 7.

C. Det var et valg på in tu ition. Forklaringen er langt mere jordbunden, idet det er bassens lange 
bølgelængde, der giver problemer. Hvis der ikke er tilstrækkelig afstand fra bagsiden af højttaleren ud til 
det fr i, vil bassen kunne kortslutte sig selv. E t korrekt kabinet kan hjælpe på det, idet v i kunstigt skaber 
en lang vej fra bagside t i l forside. Eventuelt er det nødvendigt med en labyrint for lyden indbygget i 
kabinettet. Forsæt med næste opgave.

7. A.Nej, — hvis man skal have højere effekt, bruger man flere ens højttalere. Man anvender tre forskellige
fo rd i hver højttaler kun kan gengive et begrænset område. Områderne støder op t il hinanden, så v i får 
dækket hele frekvensområdet. Gå videre t i l  opg. 2.

B. Helt rig tig t, prøv nu kræfter med opgave 2.

8. A .E n Dome Tweeter gengiver ganske rigtig t toner ind til 25.000 Hz, altså høje. Prøv opg. 3. 

B. Nej, mon De har koncentreret Dem om tekst 1. Prøv igen sidste sætning.

9. A .H e lt rig tig t, det er fordi diskanten ikke let passerer en spole. Prøv sidste opgave i næste afsnit, eller start 
med teksten, hvis De ikke føler Dem sikker.

B. Ja, en spole leder bassen godt nok, men spærrer for diskanten. Prøv sidste opgave i næste afsnit, eller 
start med teksten, hvis De ikke føler Dem sikker.

Feed back G21.

1. A .Nej det er ikke helt rigtigt. Vi når frem ti l de 50 m ved at dividere 6  MHz op i radiobølgehastigheden. 
300 000 km/sek. Hvis vi så skal have en kvartbølge stav. dividerer v i med 4 og får 12.5 m. Gå videre til 
opgave 2.

B. Ja. helt rigtigt. Nu ligger Luxemborg på en lid t højere frekvens, så antennen skal være lid t kortere, ca 12 
m. Gå videre med opgave 2.

2. A .H e lt rigtigt. De har vel ikke gættet. Næ, det tænkte jeg nok, men hv is !, så prøv at læse besvarelse B. for 
De går videre med G22.

B. Nej. De 3 m fremkommer, når vi dividerer 100 MHz op i radiobølgers hastighed, 300 000 km/sek, eller 
3 x 1 0 ®  m/sek. Da v i skal have begge dipoler med, får vi 2 x 1/4 x 3  m = 1,5 m. Gå videre med næste 
afsnit, G22.

Feed back G22.

1. A.Nej. det er en smule misforstået. Bærebølgen bærer signalet t i l  modtageren. Det er modulationen, som 
skulle indeholde musikken og talen, der mangler. Gå videre med opgave 2.

B. Ja. helt rigtigt. Den umodulerede bærebølge undertrykker støjen. Gå videre med opgave 2.
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2. A .H e ll rigtigt. Del er jo  sådan, a l motorsioj, køleskabe, lysrør etc. frembringer AM, men ikke FM støj. 
Derfor den stø jfri modtagelse. Gå nu videre med teksten eller opgaver i G23, senderen.

B. Nej, det stemmer ikke helt med teksten. AM  rækker længst. Det er ford i FM ligger på en høj frekvens, 
hvor bølgerne ligner og udbreder sig som lys — retlinet. Prøv nu kræfter på G23, næste afsnit.

Feed back G 23

1. A .N ej, selve senderen frembringer HF, det er radiostationen, der laver lavfrekvenssignalet i form  af en 
udsendelse. Læs nu afsnittet om modtageren.

B. Ja, De har fat i den rigtige ende. Skynd Dem videre med G24, modtageren. De får UG i elektronik.

C. Til dels, ja. Modulationen frembringes på  senderen, men selve senderen laver HF. Gå videre t i l afsnittet 
om  modtageren, G24.

___-d  back G24

1. A . Ja, det er AM, men da også frekvensen varierer, er det både AM og FM. Gå videre t i l  næste opgave.

B. Ja, det er FM, men da også ampi i tuden varierer, er det både AM og FM. Gå videre til nasste opgave.

C. Prøv nu kræfter med opg. 2. Det var helt korrekt.

2. A.Nej. En super er den dyreste modtager på grund af komponenttallet.

B. Ja.

C. Ja. V i kan selv vælge selektiviteten i MF-forstærkeren. A lle  andre modtagere har en dårlig selektivitet, i 
hvert tilfæ lde hvis de kan afstemmes.

D. Ja. Forstærkningsgrænsen er bestemt af støjen af verdensrummet og indgangskomponenterne, men ikke 
af andet. Ved andre typer sætter metoden selv en grænse.

E. Nej. Der bruges mange komponenter t i l en super.

F. Delvis. Der er kun en knap, afstemningsknappen, men denne fordel er fælles med mange andre 
modtagere. Hvis De har 1-3 rigtige svar er det muligt. De bør se endnu en gang på afsnittet. 4  rigtige er 
pænt og De kan ro lig t fortsætte med næste opgave. 5 rigtige er f in t, og med 6 rigtige kan De sikkert 
nemt løse alle de næste opgaver.

YSå sandelig nej, måske har jeg ikke forklaret det tydeligt nok. Mellemfrekvensen er fast, for at man ikke 
i flere kredse skal afstemme. Man kan jo  aldrig ramme samme frekvens med 5 drejekondensatorer. Prøv 
nu næste opgave.

B. Ja, fo r ellers kunne man ikke få så nøjagtig en mellemfrekvens. Gå videre t il opg. 4.

4. A .H e lt rigtigt, -  blandertrinet bestemmer sammen med oscillatorsignalet, det ønskede signal, mellemfre
kvensen. Prøv næste opg.

B. Nej. Mellemfrekvensen dannes af oscillatoren i blanderen. Gå videre t i l opg. 5.

5. A.Ja, korrekt, et keramisk filte r er et af de nyeste og bedste frekvensbestemmende komponenter t i l MF. 
Prøv kræfter med sidste opgave i følgende afsnit.

B. Nej, en modstand bestemmer ikke en frekvens, kun en strøm. Læs sidste del a f afsnittet "modtageren" 
igennem igen, og prøv at indse rigtigheden af besvarelse A.



Feed-back G25

I . A . En udgangsforstærker er ikke nok. V i må have 2. De to  kan naturligvis være samlet i et kabinet, men der 
skal være to. Gå videre med opg. 2.

B. Det er rigtigt. Hvis vi kun benyttede 1. v ille  det jo  være mono. Gå videre med opgave 2.

2. A . Den danske forfatte r Robert Storm Petersen sagde en gang, "D e t er svært at spå, — især om frem tiden", 
og når dette skrives, ju li 1970, er 4  kanal stereofonien kun i sin vorden. Det efter m in mening mest 
sandsynlige er en udvikling a f et 4 gang's potentiometer, der kan bevæges med en styrestang, både 
op/ned og højre/venstre. Fortsæt med G26, oscilloskopet.

B. Se besvarelse A.

Feed back G26

1. A .H e lt korrekt, gå videre t il spørgsmål 2 med ro i sindet. Hvis De har gættet, har De ramt godt.

B, Man kan godt måle strøm med et oscilloskop, men det er egentlig beregnet t i l at vise AC-spændings- 
kurver. Prøv næste opgave.

C. Et billede vises normalt på en TV-modtager. Et oscilloskop kan godt benyttes t i l at vise billeder på, men 
det er egentlig beregnet t il at vise kurver som en funktion af tiden. Prøv næste opgave.

2. A . Forkert besvaret, gitteret spærrer fo r elektronerne med en styrespændinq. Det er den "varm e" katode, 
der kan afgive masser af elektroner. Gå b lot videre t i l næste opgave.

B. Nej, De har sikkert ikke forstået os rigtigt. Anoden tilsluttes plus, dvs. overskud a f elektroner. Det er 
katoden, som er varm, og derfor afgiver elektroner, -  når vi sætter spænding på. Gå videre t i l 3.

C. Helt og aldeles korrekt, det er katoden, der giver elektroner fra sig. Prøv opgave 3.

3. A .Det er kun rig tig t, hvis savtakgeneratoren ikke giver savtakker, men sinustoner fra sig, og man sender 
disse ind i indgangen med samme frekvens. Hvis flanken ikke er lodret, v il vi se strålen lobe tilbage. Gå 
videre t il næste tekstafsnit.

B. Helt rigtigt, det ses specielt på billige oscilloskoper, hvor man ikke har haft råd t i l at o fre en god 
savtakgenerator. Prøv sidste opgave i den påfølgende tekst, eller start med teksten, hvis den har 
interesse, eller Deres kendskab ti l emnet er begrænset.

Feed back G27

I.A .N e j, -  De har måske ikke forstået os helt. G itteret styrer lysintensiteten. E t katodestrålerør i et 

oscilloskop har afbøjningsplader, der virker elektrisk. Disse mangler i TV-modtageren. Her benyttesen 
elektromagnetisk spole påsat billedrørshalsen. Gå videre t i l opg. 2.

B. De har besvaret spørgsmålet helt korrekt, -  gå b lo t videre t i l opg 2.

C. En katode afgiver elektroner, der farer af sted t i l skærmen, og giver lys. Katoden er nødvendig både for 
TV-røret og katodestrålerøret. Det som TV  mangler, er afbojningsplader. I TV  benytter man en 
elektromagnetisk spole, der er anbragt omkring billedrors-halsen.



2. A .D er blev spurgt, hvilke informationer, der ikke var nødvendige. Måske tænkte De ikke på det. 
Liniesynkroniseringen er jo  nødvendig, for at TV  kan finde ud a f hvordan billedet skal stå. Det er 
lydinformationen, der ikke behøves. Gå videre til opg. 3.

B. Helt korrekt, — lydinformationen er ikke nødvendig fo r billedet. Den giver "k u n "  lyden. De kan nu 
ro lig t finde løsningen på næste opgave.

C. Uha-uha, det er sandelig meget vigtigt at få sort/hvid-niveau'et med, ellers bliver vort billede kun sort 
eller hvidt. Det er lydinformationen, der ikke behøves ti l billedstyringen. Gå videre t il opg. 3.

3. A .Nej dog. -  har De læst teksten, eller gættede De bare? Man udskiller 50 Hz i modtageren ti l at give 
startimpuls fo r hvert n y t halvbillede. Fortsæt med næste side's tekst.

B. Det er ikke helt rigtigt. Det er 50 Hz der udskilles sammen med 15.625 Hz og giver linieantallet 625. 50 
Hz er startimpuls for hver n y t halvbillede. Fortsæt med næste sides tekst.

C. Helt korrekt, -  de 50 Hz giver startimpulsen for hvert nyt halvbillede. De kan ro lig t gå videre i teksten, 
eller starte på sidste opgave i følgende afsnit, hvis De mener, at De kan klare det.

Feedback G28.

I.A .D e t er forkert. Båndet er af plastic med en jernbelægning, (jernilte) der kan magnetiseres af 
tonehovedet. Der er dog et lille  stykke af båndet,der er a f alum inium. Det er udløbsstrimlen.der skal 
stoppe båndoptageren ved båndudløb. Fortsæt med opgave 2.

B. Båndet er rigtig t nok a f plastic, og farven er brun, men det brune lag er ikke alene farve, — men en 
belægning af jernilte. der kan magnetiseres, og gengive lydinformationen. Se om De kan klare opgave 2.

C. Rigtigt, jernbelægningen er i fo rm  af jernilte, idet rent jern ville ruste. Gå videre t i l opgave 2.

D . Et lille  jernband ville  være udmærket rent magnetisk, men det v ille  være tilbø je lig t t i l  at ruste, og i 
øvrigt være alt fo r stift. E t lydbånd består af plastic med en jerniltebelægning. Jernilte kan også 
magnetiseres, og da det er en form for rust, kan det ikke ruste videre. De har forstået det væsentlige og 
kan ro lig t gå videre t i l næste opgave.

E. Det er forkert, Papir har absolut ingen tilknytn ing t i l båndoptageren. Læs besvarelsen i B, før De går 
videre t il næste opgave.

__ .. 1 rigtig t svar er i underkanten. Det samme gælder 2 rigtige, medens 3 rigtige er godt, og 4 rigtige.
perfekt. E fter besvarelsen fortsættes med opgave 3.

A . Det samme. Forvrængningen er bestem a f båndmaterialet og tonehovedkvaliteten, men ikke af sporets 
bredde.

B. Nej, det smallere spor kan give et mere uregelmæssigt signal med huller i lydgengivelsen. Især støv giver 
mere støj på en 4 spor's båndoptager end en 2 spor båndoptager.

C. Det samme. WoW er bestem af motoren og dens mekaniske forbindelser t i l båndet.

D . Ja vi får den dobbelte spilletid, både i mono og stereo.

Efter at have kontrolleret det rigtige antal svar, kan De gå videre med opgave 3.



3. A . Rigtigt, et stereosignal kræver 2 spor. Dermed har v i brugt hele båndet's bredde. Gå videre med afsnittet 
om montering, G29.

B. Nej, halvdelen af et 2 spor's bånd er kun et spor. V i behøver 2 spor til stereo, og bruger derfor hele 
båndets bredde til optagelsen. Gå videre med afsnittet om montering, G29.

C. 1/3 af et bånd kan ikke aftastes med almindeligt béndudstyr. Læs besvarelsen B, før De går videre til 
teksten om montering, G29.

D . De må dels have tænkt på 4 spor's båndoptageren, dels 2 og 4 spor's bånd. og glemt at der går 2  spor til 
et stereosignal. Hvis hvert spor er lig med den halve båndbredde, kan der kun være 2 spor, og et 
stereosignal, der altså fylder hele båndet's bredde.

1. Feed back G30

2. A . Nej, det er ikke rigtigt. Måske har vi ikke forklaret netop det grundigt nok i teksten. Hvis en af dioderne
D1 eller D2 ligger t i l stel, gennemløbes den a f en strøm, og "stjæ ler" basisstrømmen fra transistoren. 
Uden basisstrøm får vi ingen kollektorstrøm, og dermed heller ingen lys i lampen. I resten af bogen gives 
nu eksempler på praktiske konstruktioner.

B. Helt rigtigt. De har vel ikke gættet, ellers kan De læse forklaringen ovenfor i 2A. I resten af bogen gives 
nu eksempler på praktiske konstruktioner.



Feed back T 1

1. A . Nej, tænk igen på lagkagen. Den kan deles i 4  lige store dele a 1/4. 2 af dem giver 2/4 , hvilket udgør 1/2 
lagkage. Gå videre t i l næste opgave.

B. Nej, det er ligeså forkert som at sige, at 1 æble placeret ved siden af et andet giver 1 æble. 1/4 + 1/4 er 
2/4, hvilket er 1/2. Gå videre til opgave 2.

C. Ja det er klart ikke? Se nu på næste opgave.

2. A.Nej. 1/4 kan deles i 2 stykker på hver 1/8. Lagt t i l den andendel, 1/8, får vi 3 /8 . Prøv opgave 3.

B. Ja, det er rigtigt. Gå ti l opgave 3.

C. Nej, -  4/4 svarer t i l 1 hel, men 1/8 plus 1/4 er 3/8 , fo rd i vores 1/4 kan deles i 2 /8 . Gå videre til opgave
3.

3. A .D er skal ganges både foroven og  forneden. Bare fordi der står 4  begge steder, må De ikke tro, det også 
giver 4 i resultatet. Det bliver 16, og 16/16 = 1. Tag fa t på opgave 4.

B. Det er rig tig t, men det er ikke pænt. Det bliver det, når v i reducerer t i l  1. Fortsæt med opgave 4.

J. Fuldstændig rigtigt. De kan vist godt springe frem ti l opgave 5.

4. A.Ja, det er rigtigt. Prøv opgave 5, nu bliver det sværere.

B. Ikke rigtigt. Jeg vil prøve at gennemgå det he lt forståeligt, A /6  er go' nok. A /2  må laves om ti l 
sjettedele. 1/2 kan deles op i 3 /6 , derfor er A /2  lig 3A /6. A  er heller ikke t i l at regne med, også den må 
laves t i l sjettedele. Deles en hel lagkage i 6  ligestore dele, får vi 6 stykker. A  er altså lig 6A /6. V i kan nu 
lægge sammen.

det kan forkortes t i l  5 A /3  eller 1 2 /3  A. Gå videre t i l opgave 5.



F

5. A.Ja. helt rigtigt. Prøv nu kræfter med sidste opgave.

o
B. Nej ikke helt. det rigtige fac it er -g

6.A .Ved indsættelse får vi:
___________1______ 1Q9__
C = , udreqhet i nF, C_c = =

6,28x 102x 106' a hF 6,28x108

C = 1,5 nF

Facit kommer ud i Farad, hvilket er en stor storrelse. V i kan angive den i nF, 109 gange mindre, ved at 
gange med 109. 1/6 lagkage angivet i tresindstyvendedele giver 10/60 = 10 tresindstyvendedele.

B, Ja. — tillykke . De kan bestemt regne udmærket.

C. Nej, De har glemt at dividere 6,28 o p i 10, det giver 1.5. Se eventuelt besvarelse A , ovenfor. V i håber, at 
denne regnetest har hjulpet Dem.

Jeg håber at denne lille  regnetest hjalp Dem.

Feed back T2

1. A .D e har tallene 1 og 0, men den røde farve for 100 betyder at, 10 skal ganges med 100, ikke at 1,0 skal 
have to  nuller mere. Resultatet bliver altså 1 kohm , 5%. Guldfarven fo r 5% har De fundet. Det var 
pænt klaret, forsøg med opg. 2.

B. 1000 ohm er rigtigt. 1 og 0  og to  nuller mere giver 1000 ohm = 1 kohm. Men De har fået en fo rke rt^__^
tolerance. Guld er mærket fo r en 5% modstand, ikke for en 10%, Ellers har De klaret det fin t, så gå 
videre t il opg. 2.

C. Det er det rigtige facit. De har ikke ladet Dem distrahere af angivelsen i kohm. Og guldringen er fundet 
rigtig t t il 5%. Hvis De føler Dem hjemme, forsøg så opgave 3 ellers tag opgave 2 først.

D . Der er kommet et nul fo r meget. Brun giver 1, sort nul. Ia lt 10. Rød som tredje ring giver en faktor 100, 
altså to  nuller mere. Ialt 1000 ohm =  1 kohm. Desuden er Deres pegefinger smuttet ved opslaget af 
guldringen. Guld giver 5%. 10% er mærket med en sølvring. Prøv om opgave 2 nu går lettere.

E. Brun og sort giver 10, men den røde ring giver kun en faktor 100, så modstanden bliver 1000 ohm = 1 
kohm. 5% har De fundet korrekt nok. Prøv nu opgave 2.
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2. A .C ifrene 3  og 9 er rigtige, men orange som tredje ring giver tre nuller e fter, altså 39000 ohm = 39 kohm. 
Fortsæt med opg. 3, hvor der er en lille fælde.

B. Den hvide ring har givet vanskeligheder. Hvid er 9, men De har fundet det rigtige antal nuller. De skal 
passe meget på opgave 3. Husk, at der er ingen tryk fe jl i skemaet med farvekoder.

C. Det er ikke så godt. De har dels kikset hvid, der er 9 og ikke 1. Hvis De havde set i listen over 
standardværdier, havde De straks set, a t det var galt. Desuden er antallet af nuller forkert. Orangesom 
tredje ring angiver 3  nuller, og orange, hvid som de to  første giver 39. Ialt 39000 ohm = 39 kohm. De 
skal måske helst springe opgave 3 over i første omgang for at vende tilbage til den efter at have løst 
opgave 4  og 5. Så får De mere træning i anvendelsen af farvekoderne inden opg. 3, for den er en smule 
lusket.

D . De har det rigtige antal nuller, nemlig tre, men De har husket den hvide forkert. Hvid er ikke 1. men 9. 
De skal ikke forsøge at lære farvekoderne udenad med det samme. Slå dem op hver gang, og De v il snart 
kunne huske det meste a f den. Gå videre med opgave 3, men pas på, Der er ikke tryk fe jl, kun en lille 
fælde.

E. Det er rigtigt. Orange giver tre, hvid ni og orange på tredjepladsen 3 nuller. 39000 ohm = 39 kohm. Gå 
videre med opgave 3.

F. Cifrene er rigtige, men der skal være 3 nuller og ikke to. 39000 ohm =  39 kohm. Trøst Dem, antallet af 
nuller kan smutte fo r enhver. Fortsæt bare med opgave 3.

3. A.De har set på guldfarven som en faktorangivelse, der b lot er sat foran tallet. Men opgaven er korrekt i
angivelserne. Vi har b lot vendt modstanden galt. og begyndt bagfra. Det kan nemlig være svært at finde, 
hvad der er tørste, og hvad der or sidsto ring, men nomt sidsto. Guld kan aldrig være
første ring, men nemt sidste. Og så får v i 47 og fire nuller: 470000 ohm /  5% = 470 kohm /  5%. Det var 
en smule detektivarbejde. Når De nu går videre t i l opgave fire, er De tilbage ti l det normale.

B. De er gået meget systematisk frem. Først 0,1 x 47 ohm =  4,7 ohm. Dernæst 4 nuller, ialt 47000 ohm = 
47 kohm. Tilsidst blank = 20%. Men opgavestilleren har ikke vendt modstanden rigtigt, enten af 
dumhed, eller fordi det har været svært at se nogen forskydning af farverne. Guldringen bør straks sætte 
Dem på sporet. Den kan nemlig aldrig stå forrest, og den eneste mulighed er, at modstanden er vendt 
galt. Så får vi 47 og 4 nuller = 470000 ohm =  470 kohm. Guld giver så 5%. Gå videre t i l opg. 4. Den er 
normal igen.

C. Den har De fundet godt. hvis De ikke har gættet. De har ikke ladet Dem distrahere af opgavestillerens 
fejl med at begynde fra den gale ende, men har straks slået ned på det væsentlige nemlig, at guldringen 
kun kan stå som tredje eller fjerde plads. Dermed er opgaven reduceret t il en normal farvekodeopgave. 
Jeg tro r godt. at De kan springe frem ti l opg. 5.

D . Det er vist et gæt. De har simpelthen set bort fra guldringen som noget ubekendt, og har derefter fået de 
rigtige tal, men har gættet på antallet af nuller. Losningen er, at modstanden er vendt forkert. Det kan 
være svært umiddelbart at se. hvad der er ring nummer 1, og så må vi se på. at en guldring aldrig kan stå 
forrest, men nemt sidst. Så bliver resultatet 47 med 4 nuller og 5%. Altså 470 kohm /  5%. Fortsæt bare 
med opgave fire, den er normal igen.

4. A .G ron giver 5, blå 6 og brun giver et enkelt nul. Ialt 560 med enheden pF. Hvid giver 10% og den sidste
ser vi ikke på. De har fundet den rigtige løsning og går videre t i l opgave 5.

B. De har lige krydset grøn og blå. Det bliver ikke 650 pF, men 560 pF. Nullerne har De fundet korrekt. 
Prøv nu opgave 5.

C. Tallet 560 er rig tig t, men de 560 er pF, ikke nF. Det gælder altid , at resultatet er i pF. Gå videre til 
opgave 5.

D . De er kommet frem t il tallet 560, hvilket er rigtigt. Men De har sat en forkert enhed på. De skal altid 
benytte enheden pF. Senere kan De så lave om t il uF eller nF. f.eks. 1500000 pF = 1,5 uF. Fortsæt 
bare med opgave 5.
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E. Enheden F benyttes aldrig. Det er en kolossal stor kondensator, De har fundet frem til. De største 
kondensatorer, elektrolytkondensatorer, der i øvrigt a ltid  har værdien givet med tal, når i almindelighed 
ikke over 25000 uF = 0,025 F. De skal benytte enheden pF ved læsning af farvekodede kondensatorer. 
Resultatet er 560 pF. Gå videre t i l opgave 5.

F. De har bytte t rundt på tallene. Det skal være 56. Og så er der kun et enkelt nul, ikke to. Resultatet er 
560 pF. Prøv opgave 5.

5. A . De har aflæst direkte: orange = 3, rød = 2, sort = x  1. Det giver 32 pF. Tolerancen har De antaget, vi har 
fundet fo r Dem. Først og fremmest bør De bemærke, at 32 pF ikke er en standardværdi. Der er noget 
galt. De må spalte den orange ring i to  og få 33 ud af det. Men der bør være 5 ringe. En mulighed er at 
tage 3 orange ringe først og få 33 nF. Derefter giver rød 2% og sort giver temperaturafhængigheden. Det 
er en korrekt løsning ud fra opgaveteksten, men den er ikke angivet i svarmulighederne. En anden 
mulighed er at spalte den rode i to, så vi får 3 ,3 nF /  2%. Den findes heller ikke. Derimod kan den sorte 
spaltes ud i to t i l 20% og en temperaturafhængighed. Kondensatoren er da på 3,3 nF /  20%. Hvilken 
mulighed der gælder, må ses på kondensatoren. Vi kan da a ltid  se, hvilke ringe, der er brede, og hvilke, 
der er smalle. I dette tilfæ lde var den orange forholdsvis bred, den rode smal, og den sorte bred. Dermed 
var resultatet givet. Fortsæt med læsning i bogen.

B. De har fundet ud a f at dele den orange op i to  ringe ti l 3,3 nF. Endelig må vi dele den sorte op i to, så vi 
får 20% tolerance. Hvis De vil have en udførlig gennemgang af valgmuligheden, så læs svaret t i l 5A , ellers 
må De stole på os og bare fortsætte med teksten.

C. Orange giver tre, rød giver to og sort har De de lt op t i l x 1 og 20%. Det giver kun 4  ringe, og 32 er ikke 
nogen standardværdi. Ved at spalte den orange i to  får vi standardværdien 33 og rød giver to nuller, 
3300 pF. Sort skal riqtignok deles i to  t i l 20% og ring nummer fem. En fuldstændig gennemgang af 
mulighederne fo r spaltning er beskrevet t i l 5A , men De kan ro lig t fortsætte med teksten.

D.Det er den eneste givne mulighed.der stemmer. Orange og sort er begge de lt i to  ringe, så der burde have 
stået orange, orange, rød, sort, sort. Men aflæsningen af kondensatoren giver umiddelbart kun orange, 
rød, sort. 3,3 nF /  20% er ikke den eneste mulighed, når vi kun har farverne beskrevet på denne måde. 
Under svaret t i l 5A er en komplet gennemgang af alle muligheder. Læs det, hvis De v il. ellers gå videre 
t i l næste afsnit.
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> D D 10 p r a k t i s k e  k o n s t r u k t i o n e r  D D D O

Med de lte lille  afsnit v il v i prove at give Dem en smule kendskab t i l den praktiske e lektronik, så De får dobbelt 
glæde a f bogen. Derfor har v i leveret e t p rin t med 10 mulige opbygninger, og s ilke trykt komponentplacering. 
Printet er hverken boret eller udsavet. Det er for at gøre det billigere for Dem. Da v i har erfaring fo r, at det ofte er 
vanskeligt fo r almindelige mennesker at lave et p rin t ordentligt i "køkkenet", har det vedlagte p rin t sin 
berettigelse. Det står Dem ganske fr it ,  hvor De vil få komponenterne fra. Benyt evt. hvad De har liggende af 
gamle komponenter, eller støt bogensannoncorer.

Desværre er det ikke muligt for denne bogs pris at give nogen garanti for funktionsdygtighed, som man giver på 
mange "rig tige " byggesæt, men alle konstruktionerne er godt og grundigt gennemprovede!

A lle konstruktionerne refererer til grundbogens teori.



A E  1

A E  1 R5

AE 1, de! belyder Anvend! E lektronik, konsiruklion 1. Med denne serie af små lette og virksomme 
konstruktioner v il vi hjælpe Dem i gang med opøvelsen af praktisk kunnen.

AE 1 er en lille udgangsforstærker på 100 mW. Det er ikke nogen stor effekt, men rigeligt t i l  prøveformål, sr
samtaleanlæg eller radio. Forstærkningen er ikke overvældende, kun ca. 2 gange, hvorfor man må sætte e>__
forforstærker foran. Forforstærkeren hedder AE 2. Den lille  udgangsforstærker er im idlertid en god 
impedansomsætter, idet v i kan trække højttalere ned ti l 3,2 Ohm. Indgangsimpedansen er ca 1 k Ohm, 
Højttaleren tilsluttes mellem stel og UD, ved kondensatoren C3. Spændingen er 4.5 V . Indganssignalet lægges 
ove rC I, (IN )ogste l.

Beregningsgrundlaget findes i afsnittene G 17 og G 18.

Følgende komponenter kan benyttes:

R1A -  1 k Ohm, R2 = 560 Ohm, R3 = 15 k Ohm, R4 = 6.8 k Ohm, C l = 6.4 u F / 25V, C2 = 50 u F / 6 ,4V, C3 = 
320 u F / 6,4V,T1 og T 3 = BC 170 eller BC 107/108/109. T 2 e r en transistor af typen MEO 412. D1 er en s ili
ciumdiode, f. ex. BA 100. R5 = 560 Ohm.
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A E  2

A E 2  ri

AE 2

V__ . AE 2 er en forforstæ rker med en forstærkning på ca 50 gange. Den m3 tilsluttes udgangsforstærkeren AE -I. for
at man kan få så stor forstærkning, at vi kan benytte konstruktionen som samtaleanlæg.

Hvis vi vil lave et samtaleanlæg tils lu tte r vi out på AE 2 til in på AE 1. Forsyningsspændingen forbindes parallelt. 
V i tils lu tte r nu en højttaler i indgangen. V i har så etableret en taleforbindelse. Med en vilkårlig om skifter kan den 
ene part så skifte  om mellem tale og lytte-positionen. Tilslutningsspændingen er 4.5 V

Beregningsgrundlaget findes i G 17.

Følgende komponenter benyttes t i l AE 2:

R 1 *  47 Ohm. R2-—-270 0hm , R3 = 47 Ohm, R4 =  270 Ohm, R5 « 2 ,7 k Ohm, R 6 =  i2  k 0 h m ,C l og C3 = 6.4 
u F / 25V, C2 = 320 uF/6,4V, T 1 og T2 = BC 170.
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A E  3

AE 3

AE 3 er en diodemodtager. Den er vældig kraftig, det ringe komponentanlal taget i betragtning, men den kan 
sjældent modtage mere end een station. Hvis man tils lu tte r den til indgangen af AE 2 og AE 1, får \
udmærket lille radio. Selv uden antenne kan den modtage med rimelig styrke, hvis der ikke er for lang,__,,
senderen.

Beregningsgrundlaget findes i G 24.

Folgende komponenter kan anbefales:

R I = 22 k Ohm, C1 = 2.2 nF, C2 = 500 pF drejekondensator, D1 = A A  119, spolen L1 er et s tykke ferritstav 
med 30 vindinger mangekoret tråd, såkaldt Litzetråd. AE 3 tilsluttes med S t il indgangen på AE2. og stel til 
stel. Evt. antenne kan sættes t i l ved ANT.
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A E  4

AE 4

AE 4

-—'  AE 4 er en blinker, der kan benyttes på juletræet, t il elektrisk tog eller lignende. Den skal tilsluttesen spænding 
pé 4.5 t i l  6  volt, AE4 er torsynet med en udgang til HT.

Denne udgang får De en nærmere f o rk  lar ing på i AE 5.

Blinkerens funktion er om talt i afsnit G30, Datateknik, hvor også beregningsgrundlaget er anført.

Komponenter:

R 1 = 100 Ohm, R2 og R3 = 2.7 kOhm. C1 o g C 2 = 80uF /2 ,5 vo lt. G Leren  lommelampepære på 6  v o lt /50 mA. 
T I ogT2  = 8C 170.
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A E  5

A E  5

AE 5

AE 5 er en lid t anden udgave af AE 4. Her benytter vi meget mindre kondensatorer, og ingen lampe. Dennr
konstruktion kan benyttes som provegenerator. Den afgiver en kra ftig  tone, der kan sendes ind V__ ,
udgangsforstærkeren AE1. eller direkte t i l  en højttaler. Her kan vi lave lid t sjov, hvis AE 5 tilsluttes t i l Spå AE 4 
med plus, v il AE 4 i takt med lampen tænde AE 5, der altså vil hyle stødvis! Prøv det.

Det nødvendige beregningsgrundlag findes i afsnit G 30 under den astabile m ultivibrator.

Forsyningsspændingen er 4,5 volt.

Nødvendige komponenter:

R I = 1 k Ohm, R2 = 33 k Ohm, R3 = 33 k Ohm, R4 =  1 k Ohm, C l t i l C3 = 47 nF, T I o g T 2 e r BC 17o.
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A E  6

A E  6

AE 6

AE 6  er en monostabil m ultivibrator. Får den en påvirkning vil den slå om i en vis tid , og såslå tilbage igen. 

Komponenter:

R I = 1 k Ohm, R2 = 27 k Ohm, R3 = 27 k Ohm, R4 = 1 k Ohm, R5 = 100 k Ohm, T1 og T2 = BC 170, C l = 
68 nF. Cx = 50 u F / 6.4V.

Ved S kan v i tils lu tte plus på den astibile m ultiv ibrator, AE 5. Opstillingen startesved at kortslutte mellem IN. 
og plus, og AE 5 giver en hyletone, hvis længde bestemmes af Cx.

Cx = 400 nF giver ca. 10sekunders hyletone, og varigheden er proportianal med Cx .

Opstillingen kan bruges til dørklokke, når tonen fra AE 5 kobles direkte t il AE 1.

Trykknappen ved døren bruges t i l at kortslutte 1 og 2, og der fremkommer en tone, der er uafhængig af, hvor 
længe der bliver trykke t på knappen.

Forsyningsspænding 4,5 volt.
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A E  7 4,5 +

AE 7

AE 7 er en sinusgenerator, der giver en næsten sinusformet tone fra sig. Den kan trække AE 1. Sinusgeneratoren 
kan benyttes som generator t i l effektmåling, som prøveapparal etc.

Forsyningsspændingen er 4.5 volt. Det teoretiske stof står i G 19, filtre.

Komponenter:

C l til C4 = 10 nF. R1 = 15 k Ohm, R2 = 15 k Ohm, R3 = 33 k Ohm, R4 = 10 k Ohm. R 5 =  220 k Ohm, R6 = 
18 Ohm, T1 = BC 170.
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A E  8

^ 1 8

AE 8  er et filte r, der indsættes foran Deres båndoptager, forstærker etc. Det giver en bashævning på 15 t il 20 dB. 
Teorien fo rfilte re t findesi G 19, Filtre.

Følgende komponenter er benyttet:

R I = 18 kOhm, R2 = 1,8 kOhm . C1 =220nF.
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A E  9

A E  9

AE 9

AE 9 er et filte r t i l  diskanthævning, Teorien er om talt i afsnittet om filtre , G 19. 

Nødvendige komponenter:

R I = 18 k Ohm, R2 = 1,8 k Ohm, C1 = 4,7 nF.
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A E  10

AE lO

AE 10

10 er et særdeles anvendeligt CCIR-filter t i l  at sætte efter en krystalgrammofon. F ilteret hæver bassen og 
ræ n k e r diskanten, så grammofonpladen lyder "lineæ rt" ved afspilning. Dette filte r er egentlig beregnet tilden  

færdige byggesætforstærker AF 20 fra firmaet JOSTY KIT. En teoretisk gennemgang findes i a fsnittet om filtre , 
G 19, CCIR filte re t er beregnet for bashævning ved 500 Hz og diskantsænkning ved 2150 Hz,

Nødvendige komponenter:

R 1 = 18 k Ohm. R2 = 1.8 k Ohm. C 1 = 220 nF. C2 = 47 nF.
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AT 5 ELEKTRONISK RELÆ

A T 5er e l elektronisk relæ. Tilsluttes opstillingen et batteri, v il T1 trække strom, fordi den
ne transistor får basisstrøm gennem R2. Spændingen på TV s ko llekto r v il stige, hvorfor der 
vil gå en basisstrøm i T2, og dermed en kollektorstrøm.der er strømforstærkningen gange 
større
Hvis belastningen over 5  og 6  er en lampe, vil denne Ivse. Lamper bør af hensyn ti l T2 ikke 
være over 1,2 watt.
Kortsluttes 1 og 2 v il lampen slukke, fordi der ikke går nogen basisstrom i T I .
Det er ikke nødvendigt at korts lutte 1 og 2  direkte, men man kan indsætte en fotom od
stand, der med stigende belysning får faldende modstand. Belyses fotomodstanden,vil lam
pen slutte.
A T  5 kan også benyttes som blinkrelæ, fordi lampe og fotomodstand anbragt sammen vil 
udgøre en tilbagekoblingskreds. Afhængig af afstanden mellem lampe og pære vil b linkfre
kvensen være hurtig eller langsom.
Med den viste komponentliste skulle der være rige muligheder for tilslutning t il forskellige 
spændingstilslutninger.

FLUITIN  -  DET ER DET RIGTIGE TIN TIL ELEKTRONIKBRUG



AT 5

A T  5

V, 6 v o lt M. V . 6  volt P. V. 12 vo lt M. V. 12 vo lt P.

R1 150 Ohm 150 Ohm 560 Ohm 560 Ohm
R2 47 KOhm 47 K Ohm 47 K Ohm 47 K Ohm
R3 47 KOhm 47 K Ohm 82 K O hm 82 K O hm
R4 150 Ohm 150 Ohm 560 Ohm 560 Ohm

T1 AC 128 AC 127 AC 128 AC 127
T2 AC 127 AC 128 AC 127 AC 128

M = minus t i l stel P = plus t i l  stel
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AT 10 COMPUTERSIKRING

A T 10 er en elektronisk sikring t i l indsætning i seriestrømforsyninger. A T  10 er specielt be
regnet for strømforsyningerne NT 27 og NT 35, men kan udmærket indsættes i andre. NT 
27 - 35 har pluy-m ben t il A T  10.

A f diagrammet ses, at transistoren T I ,  der er af PNP-typen, kan indskydes i plusledningen 
fra ladekondensatoren ti l krafttransistoren, over en lille  modstand (1 t i l  2  Ohm). Strømmen 
gennem denne lille  modstand vil forårsage en spænding over den. Spændingen fores gen
nem R I og R13 til basis på T I .  og når spændingen, der kan justeres med R1. overstiger 
0,7 volt, vil der overføres en strømimpuls t i l basis på T2.

Nu trækker T2 strøm, og spændingen på dens ko llekto r v il falde mod nul. Så kommer der 
ingen basisstrøm gennem R8 og R9 til T3, hvorfor T3's kollektor næsten er a fbrudt. Nu kan 
der f r i t  løbe strøm gennem R 11 ti l R5 og T2 ’s basis, der får endnu mere strøm end den før 
fik  af T I .  Opstillingen har låst sig selv fast, og kun fordi den f ik  en strømimpuls fra T I . 
T4 er en fasevender og drivertransistor, der kobles på første styretransistor for driver og 
krafttransistor i strømforsyningen.
Når T2 og T3 er låst fast.så vi før, at der løb strøm til R5, men der går også strøm ti l basis 
af T4 gennem R12. Ved basisstrøm i T4 vil transistoren faktisk kortsluttes og afbryde strøm
forsyningen.
Kort forklaret, en for stor strøm vil få opstillingen ti l at slå om og afbryde for strømforsy
ningen gennem T4.
Hvis den elektroniske sikring skal slå t il igen. må man slukke hele strømforsyningen i 5  se
kunder, hvorefter den igen selv finder tilbage ti l sin grundstilling.
D l sørger fo r passende spænding t il T2 og T3. og C l sørger-for at sætte sikringens omslags
hastighed ned t il 30 msek. Hvis den ikke blev benyttet ville en kapacitet over strømforsy
ningen straks aktivere A T  10.

TEKNISKE DATA

Spænding
Strøm
Omslag
Benyttes

Switchstrøm

20 - 50 volt 
2  t i l 10 mA 

30 mS
Seriestrømforsyninger 

NT 27 og 35 
100 mA

HOS JOSTY KIT FÅR DE EN LISTE OVER FORHANDLERE



AT 10

KOMPONENTLISTE

RI 470 Ohm
R2 1,5 K Ohm
R3 4,7 K Ohm
R4 1 K O hm
R5 1 K Ohm
R6 1 K Ohm
R7 1 K Ohm
R8 10 K Ohm
R9 10 K Ohm
R10 10 K O hm
R11 3,3 K Ohm
R12 1 K O hm
R13 68 Ohm
R14 1 K Ohm
C1 6,4 uF
D1 ZF 18
T1 M E 04 12
T2 BC 170
T3 BC 170
T4 BC 341

KUN DERES FORHANDLER KAN LEVERE ÆGTE JOSTY KIT



AT 15 BLINKER TIL AUTOMOBIL

Den viste blinker er tænkt som erstatning af det mekanisk ustabile blinkrelæ. Med denne op
stilling kan man få ialt 35 w att pærer t i l  at b linke ved 12 volt. Ved 6 volt dog kun 15 watt. 
Diagrammet viser en almindelig astabil m ultiv ibrator, T1 og T2, der træ kker krafttransisto
ren T3. Den lid t specielle kondensatorkobling udligner forskellen mellem pause og lys. O p
stillingen er let at få til at virke og kan anbefales fo r nybegyndere.

TEKNISKE DATA

Blinkerhastighed 1/2 sekund
Spænding 6 - 1 2  volt

JOSTY KIT GARANTI -  KUN JOSTY MÆRKET ER DERES SIKKERHED -  SE EFTER JOSTY KIT MÆRKET



AT 15

AT 15

KOMPONENTLISTE

R I 68 Ohm
R2 680 Ohm
R3 270 Ohm
R4 33 K Ohm
R5 6,8 K Ohm
R6 120 Ohm
R7 27 Ohm
C1 160 uF /16 volt
C2 10 uF /16 volt
C3 4 u F /1 0 v o lt
T1 AC 128
T2 AC 128
T3 A D  149



AT 20 TONESTYRING

A T 20 er en tonestyringsenhed, der egner sig t i l styring af lysbilleder fra båndoptager, 
eller lyddetektor, der aktiveres ved bestemte støjniveauer.

Diagrammet viser 2 AC-koblede forstærkertrin, der forstærker de ganske svage signaler, der 
kommer fra m ikrofoner og tonehoveder.
De AC-koblede trin  består af T I  og T2, der arbejder næsten uden nogen form  fo r modkob
ling, således at v i får den absolut maximale forstærkning.
Det sidste trin , T3. er en detektor, der forstærker den vekselspænding.der kommer gennem 
C6, og ensretter den, så transistoren kan aktivere relæet.
Det forste forstærkertrin, T I ,  med modstandene R I,2,3 og 4, samt C l og C2. udgor et sko
leeksempel på et transistorforstærkertrin.
Det eneste specielle er C3. der er anbragt for a t fjerne højfrekvens fra båndoptagerens slet- 
tegenerator.

TEKNISKE DATA

24 vo lt DC 
1 mV 

800 - 2000 Hz 
2 0 m A '1 2 vo lt

Spænding 
Følsomhed 
Frekvensfølsom hed 
Relæ
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AT 20

KOMPONENTLISTE

RI 680 K Ohm
R2 150 K Ohm
R3 10 K Ohm
R4 1 K Ohm
R5 820 Ohm
R6 1 M Ohm
R7 100 K Ohm
R8 820 Ohm
R9 10 K Ohm
R10 150 K Ohm
R11 6,8 K  Ohm
R12 820 Ohm
C l 220 nF
C2 80 uF /2,5 V
C3 22 nF
C4 12,5 uF/25
C5 47 nF
C6 100 nF
C7 25 uF/6,4 V
C8 25 uF / 25 V
C9 25 uF / 25 V
RE RELÆ
T I AC 125
T2 AC 125
T3 AC 128
D1 A A  119
D2 A A  119



AT 25 PAUSEGIVER TIL RUDEVISKER

PAUSEGIVER TIL RUDEVISKER

A T 2b er en elektronisk pausegiver til rudeviskere på automobiler. Opstillingen tilsluttes i 
serie med stankontakten t i l en almindelig selvparkerende viskermotor.

Diagi ammel viser, at A T  25 består af en unijunktiontransistor og en styret ensretter.

Unijunktiontransistoren trækker ikke stram, før emitteren har en spænding på ca. 2 volt i 
forhold l il B l.
Kondensatoren C l oplades gennem R I og P I. og efter nogen tid  når emitteren de 2 volt. 
Herved begynder UJ at trække strom gennem alle elektroder, ind til C l er afladet omtrent 
til nul, og UJ går igen i den passive tilstand.

I sliom øjeblikket stiger spændingen over R3 temmelig pludseligt. Denne spænding forår
sager en strom n i den styrede ensretters gitter, hvilket får den til at kortslutte som en relæ- 
kontakt. Der går så strom til viskermotoren, der starter og aktiverer sin egen kortslutnings- 
kontakt.som holder viskeren i gang ti l den når over ruden og tilbage. Samtidgi med at denne 
kontakt holder viskeren i gang. kortslutter den A T  25, hvorved den styrede ensretter åbner 
igen (fo rd i den ingen holdestrøm får), ind til UJ afgiver en ny impuls.

DET NY JOSTY KIT KATALOG HOS DERES FORHANDLER



AT 25

AT 25

KOMPONENTLISTE

R1 4.7 K Ohm
R2 100 Ohm
R3 100 Ohm
R4 1 Ohm 1/2 Wall 
P1 100 K Ohm
C1 125 uF /10 V olt
C2 10 uF /16 V olt
T 1 2N 2646 el. lign, 
SE MCR 2604 P-1



AT 30 AUTOMATIKREGULATOR

Automatik-regulator

A T  30 er en aulomatik-regulator a l næsten professionelt tilsn it, der leveres t i l industrien i 
stort antal.
Opstillingen kan bringes t i l at lungere ved lys, temperatur og fugtighed, hvis passende måle
komponenter vælges.
Til Lysmåling benyttes en lotomodstand, t i l temperaturmåling en temperaturmodstand 
(Thermistor eller NTC-modstand),og t i l  fugtighedsmåling simpelt hen et par afisolerede led
ningsender. Diagrammet viser en spændingsstabilisator bestående af R3, og R2, R I, og D l. 
Med R I, der er et trimmepolentiometer, kan man justere folsomheden meget nojagtigt.

T I er en styre-DC-forstærker, der aktiverer T2 og T3. der tilsammen udgor-en smitt-trigger. 
som ved en nøje defineret strøm straks slår om og trækker relæet.
D2 er en beskyttelsesdiode.som hindrer at T3 brænder af på grund af induktionsspændinger 
fra relæet, og C1 er en kondensator, der hindrer hurtige uønskede omslag.

TEKNISKE DATA

Spænding
Strøm
Omslag
Følsomhed

18 vo lt DC 
50 mA 

500 mS
1 0/00 ændring af modstanden 

mellem 3  og

SPØRG DERES SÆDVANLIGE FORHANDELR OM DET JOSTY KIT DE ØNSKER -  HAN HAR DET



AT 3 0

KOMPONENTLISTE

RI 5 K Ohm TRIM
R2 15 K Ohm
R3 5.6 K Ohm
R4 47 K Ohm
R5 47 K Ohm
R6 10 K Ohm
R7 39 Ohm
Ct 4 uF /10  V
D l BA 100
D2 BA 100
T I BC 109
T2 BC 107
T3 BC 107
RE RELÆ



AT 40 OMDREJNINGSTÆLLER

Simpel omdrejningstæller med rimelig nøjagtighed til ukritiske formål. Tælleren måler om
drejninger fra 4 cyl. automobiler ued 6 og 12 volt. Den tilsluttes et specielt omdrejningsim 
strument eller et almindeligt 1 mA måleinstrument.
A T  40 består a f en almindelig monostabil multivibrator, der aktiveres gennem R I og R2 af 
en spænding på 5  vo lt eller mere.
Desto flere flop 's,der tilføres kondensatoren C4. jo  større spænding kommer der t il at stå 
over den, selv ved afladning gennem måleinstrumentet, som er tils lu tte t over 2 og 3.

TEKNISKE DATA

Spænding 
Strøm max. 
Omdrejningsmax. 
Følsomhed 
Nøjagtighed

6 -  12 volt DC 
10 mA 

8000 omd. 
5 Volt 

10%

JOSTY KIT -  FORHANDLES GENNEM ALLE LANDETS FORHANDLERE AF ELEKTRONIK



AT 40

AT 4 0  Rio

KOMPONENTLISTE
RI lOkohm
R2 50 kohm
R3 18 kohm
R4 100 kohm
R5 1 kohm
R6 3.9 kohm
R7 1.2 kohm
R8 1 kohm
R9 39 ohm
R 10I6V .) 27 ohm
R 10I12V .) 1 kohm

C1 47 nF
C2 47 nF
C3 250 u F / 16 V.
C4 1000uF/2,5 V.
C5 (minus) 5.6 nF
C6 (plus) 47 nF
T I AC 125
T2 AC 128
D l 1N 3754



AT 45 AVANCERET OMDREJNINGSTÆLLER

A T 45 er en virkelig nojagtig omdrejningstæller t il brug ved 1.2.3.4.6 og 8 cyl. benzin og 
gasmotorer.

På diagrammet ses. at signalet fra knikserkontakten tores t i l  punkt 3, der er et komplex af 
R-C-led. der hindrer tilfældige støjimpulser i at afgive deres bidrag t i l tælleren. Storreisen 
af impulserne afpasses af dioden D3. Hele komplexet er tilpasset t il e l maximalt omdrej
ningstal på 15.000 omd. for 3 cyl. biler, eller en maximal frekvens af ca. 1000 Hz.

T I er en transistor, der forstærker signalet og omdanner en eventuel stadig s tø jfy ld t spæn
ding til en firkantet spænding. Denne spænding tilfores en monostabil multivibrator, der 
forsyner måleinstrumentet med ganske ens stromspidser. Jo flere omdrejninger, jo  flere ens 
stromspjdser og dermed storre udslag.

Opstillingen er forsynet med et stromregulatortrin, der eliminerer variationer i forsynings
spændingen,der godt kan svinge ca. 2  volt ved 6 vo lt og 4 vo lt ved 12 vo lt. Stabilisatoren af
giver ca. 5  volt t i l  omdrejningstælleren.

TEKNISKE DATA

Forsyningsspænding
Linearitet
Strømforbrug

6 - 1 2  vo lt uden omskiftning 
10 til 1000 Hz inden for 1% 

8 t i l 15 mA



AT 45
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AT 50 6 AMPTRIAC

A T 00 er beregnet l i l  regulering a f belysning, varme eller motorhastigheder der er tilsluttet 
220 volt vekselstrøm.

A T 50 består af en DIAC, der trækker strøm til TR IA C ’ens styregitter, når spændingen ved 
opladning a l kondensatoren C1 når en vis værdi. Når der går strøm gennem dette gitter, 
åbnes tota lt lo r strømgennemgang gennem TRIAC'en, ind til spændingen sk ilte r polaritet, 
hvilket i Danmark sker 100 gange i sekundet.

Hvis kondensatoren der lades op synkront med vekselspændingen, når tændspændingen 
inden lo r en enkelt periode, v il strømmen i TRIAC'en sluttes med en hastighed a f 1 usek.

Vi opnår ved m idterstilling at "styrkepotentiom eteret'' at lå 100 halverede spændingsspid
ser. Uel v il forårsage en blinken i en lampe på 1 0 0  H it .  Denne blinken opfattes ikke 
af øjets træghed.

Im id lertid vil en TRIAC.når den slutter strømmen med-en hastighed af 1 M Hz.virke som 
en sender på lang- mellem- og kortbølgebåndene, hvilket begrænser denne ellers fantastisk 
lille, effektive enhed noget. Som mekanisk sammenligningsgrundlag kan man tænke sig på 
teatrenes store skydemodstande og variotransformatorer..

På trods af den afgivne støj, kan TRIAC 's anvendes ganske lovligt i Danmark.

Stojen kan t i l dels dæmpes, men det går ud over den e ffekt regulatoren kan klare, og dæmp
ningen er temmelig minimal.

TEKNISKE DATA

Regulering 6  Ampere
Spænding 220 volt
Støjfrekvens 1 M Hz

JOSTY KIT GARANTI -  SE EFTER JOSTY KIT MÆRKET



AT 50

AT 50

KOMPONENTLISTE

R I 3.3 K Ohm
R2 1 5 K O hm
R3 470 K Ohm
C l 47 nF
C2 47 nF
D1 40513
T1 40664-40667



AT 52 AT 55 350 WATT TRIAC 15 A TRIAC

A T 5 2 e re n  mim-TRIAC med indbygge! D l AC. Den kan opbygges på ganske minimal plads, 
og kan således anbringes i stede! for en panelafbryder, men må ikke tilsluttes mere end 75 
watt, hvis den monteres uden ventilation. Hvis den varme luft,der opstår omkring TRIAC'en 
kan komme bort, fx. ved en boremaskine, kan den klare ind til 350 watt.

Funktionsmetoden er ganske den samme som ved A T 50.

TEKNISKE DATA

Strøm
Spænding
Stojfrekvens

1.8 A  AC 
220 V  AC 

2 M  Hz

Denne TRIAC-opstilling kan klare ind til 15 ampere på trods a f sin lidenhed. 

Opstillingens funktion  er ganske den samme som ved A T 52.

TEKNISKE DATA

Strøm
Spænding
Støjfrekvens

15 A
220 V 
2 MHz

JOSTY GARANTI



AT 52 AT 55

LAMPE

—

220 v AC



AT 60 MUSIKSTYRET LYS

Med A T  60 kan man pS en b illig  måde styre lys i takt t i l  musik. Denne enhed ud
skillet sig fra andre ved eksakt at følge musikken, uden tidsforsinkende mellemled som lam
per og fotomodstande.

Enheden er beregnet for direkte tilslutning t i l en højttalerudgang med en 5 Ohm's modstand 
imellem, og forbindelse t i l 220 volt AC i serie med en lyskilde.

Specielt skal det bemærkes.at A T  60 kan justeres t il m inimum nul-lys uden a t lamperne 
slukkes. Det sikrer lang lampelevetid.

Hvis man ikke ønsker,at A T  60 skal belaste høittalerudgangen så kraftigt,som den gør, nem
lig som en extra højttaler, kan man tils lu tte en lille 3  watt forstærker A F  20, og koble dens 
indgang over sin forstærkers højttalerudgang.

A T  60 diagrammet viser, at en transformator, der isolerer det farlige 220 volt net fra, over
fører musikspændingen, der ensrettes og lader C1 op. Gennem R4 og R5 synkroniseres den 
indkomne pulserende vekselspænding, således at T I ,  der er en uriijunktiontransistor, tænder 
den tilsluttede lampe i slutningen af hver periode, så lampen kun lige lyser. Når der kom
mer musik, der ensrettes gennem D l,  lades C l hurtigere op, hvorved lampen tændes tid li
gere i hver periode, og altså lyser mere.

D2 er en zenerdiode, der holder spændingen over T I så lav, at den ikke ødelægges.

TEKNISKE DATA

Spænding 
Effekt 
Styreeffekt 
Synkron hastighed

220 volt AC 
600 Watt 

1 Watt
20 mS, hvis lampen.der tilsluttes.

ellers kan følge med.

JOSTY KIT -  01 39 11 33 -  JOSTY KIT



MUSIKSTYRET LYS AT 60

KOMPONENTLISTE

RI 4.7 K Ohm
R2 100 Ohm
R3 100 Ohm
R4 15 K Ohm
R5 470 K Ohm
C1 47 nF
C2 100 nF
T I 2N2646
D1 BA 100
D2 ZF 15
0 3 2N4443
D4 BY 123
D5 BY 123
TR 7302



AT 70 FOTOTIMER

A T 70 er en lo lo lim e r til amatørbrug Den kan tilsluttes direkte l il 220 volt AC og forstør-
relsesapparatet.

Diagrammet:
Transistoren T I far basisspænding. når den indsatte kondensator er ladet op t i l over 
0.7 vo lt. Hermed trækker den kollektorstrom. og kolleklorspændingen vil være næsten 
nul. R3 overforet kolleklorspændingen ti l T2. Når der ingen spænding er. v il der ikke gå no
te "  basisstrøm,og dermed heller ikke nogen kollektorstrom. og relæet vil falde fra. Med po
tentiometeret P I. gennem modstanden R7 kan man justere strømmen ti l kondensatoren og 
altså besiémme, hvornår spændingen er 0,7 volt,og relæet falder fra.
I grundtilstanden et kondensatoren ladet op. og ved indtryknm g aflades den. og relæet slut
ter ind til kondensatoren er ladet op. Da falder relæet fra igen.
Ved indskydning af forskellige kondensatorer, kan timeren ændre tidsinterval.

TEKNISKE DATA

Spænding 220 volt AC
Strom 50 m A AC
Tidsinterval 0,1 s -6 0  s

JOSTY KIT -  ELEKTRONISKE KIT TIL RIMELIGE PRISER



AT 70

KOMPONENTLISTE

R 1 2 x 2 ,7  K O hm
R2 3,3  K Ohm
R3 1,5 K O hm
R4 2,2 K Ohm
R5 56 K Ohm
R6 150 K Ohm
R7 10 Ohm
PI 100 K Ohm
C l 250 uF /16 volt
T1 BC 170
T2 BC 170
D1 BY 127
D2 ZF 15
D3 BA 100

if) ^  t



AT 90 tidligere DY - Dynamoregulering

DY er en elektronisk laderegulaior, der erstatter de 3 mekaniske laderelæer på biler.

Da enhver mekanisk (unktion indebærer slitage og unøjagtighed, v il det være på sin plads 
at erstatte disse med et fuldelektronisk, højstabilt laderelæ.

El laderelæ a( denne type erstatter 3 almindelige laderelæer, og holder hele vognens lid  ud. 
Samtidig er den radiostojdæmpet.
DY-anlægget er beregnet for 6 og 12 vo lt, med både plus og minus t i l stel.

Forat forstå virkemåden, er det en fordel at vide.hvorledes en au tomobil jævnstromsdynamo 
fungerer.
Dynamoen har to  viklinger, en ro to r og en stator. Rotoren frembringer ladestrømmen, og 
stalorenskal have en lille  påtrykt strøm for at opbygge et magnetfelt således, at rotoren kan 
Irem bnngcelekiricitet. Hvisstatoren ikke får strøm, kan rotoren ikke afgive strom. Statoren, 
der også ofte kaldes for FELT'en behøver mellem 3 og 5  Ampere for at rotoren kan frem
bringe mellem 30 og 50 Ampere.
Det v il sige, at DY kun behover at regulere 3 t i l 5 Ampere for at regulere en ladestrom der 
er 10 gange større.
Akkumulatoren skal under normale omstændigheder være ladet helt op t i l 7,1 volt ved 6 
volts anlæg og 14,3 vo lt ved 12 volts anlæg.
Hvis vi nu tænker os.at dynamoen prøver at levere 16 volt ved et 12 volt anlæg, v il der over 
1 og 3 være 16 volt. Da Z1 er en zenerdiode på 15 volt, v il der gå strøm gennem den ind i 
basis på T I .  Derved v il spændingen på kollektoren falde t i l næsten nu l.ford i transistoren 
leder, næsten som en kortslutning.
Når spændingen på kollektor af T I  er nul. vil der ikke kunne løbe nogen strøm ti l basis af 
T2, og altså slet ingen kollektorstrøm ti l dynamoens felt. Når der således går mindre felt- 
strom, vil dynamoen give mindre spænding. A lt  i a lt v il DY'en balancere fel istrommen ind 
t il den helt nøjagtige udgangsspænding på ro tor nås. Dioden D1 er indsat, for at man kan se, 
om anlægget lader eller ej, og for at hindre at akkumulatoren sender strøm ti l dynamoen. 
Da siliciumdioden D1 har en indbygget zenerspænding på 0,7 volt,m å dynamospændingen 
være 0,7 volt højere, for at lade akkumulatoren korrekt. Derfor er Z1 på 15 vo lt, når der 
skal lades med 14.3 volt.
R3 er igangsætter for dynamoen. Hvis den manglede, v ille  dynamoen ikke kunne komme i 
gang med at levere sin egen feltstrøm.
Advarsel, DY kan ikke anvendessammen med vekselstrømsdynamoer. DY kan heller ikke an
vendes sammen med dynamoer af B-typen uden at foretage følgende ændringer ved DY: 
Kollektor på T2 forbindes til plus, og em itte ' afbrydes og føres ud t i l felt i stedet for som 
før, hvor ko llekto r trak felten. I B-dynamoer har man forbundet den indre feltledning til 
m inus,i stedet for som almindeligt er, t i l  plus. Husk samtidig at R3 skal forbindes over kol- 
lektor/em itter på T2 når konstruktionen ændres.



AT 90

KOMPONENTLISTE

Nr: E ffekt: Værdi: 6 V olt 12 V o lt

RI 5  w all modstand 10 Ohm 100 Ohm

R2 5 w all modstand 39 Ohm 47 Ohm
R3 5 watt modstand 100 Ohm 220 Ohm
R4 0,25 watt modstand 27 Ohm 27 Ohm
R5 0,25 watt modstand 10 Ohm 10 Ohm
Z1 0.4 w att ?enerdiode ZF 7,5 ZF 7,5
T I transistor 2N3055 2N3055
T2 transistor 2N3055 2N3055
D l 40 Amp. diode IN I  186 1N 1186

A-DY

B-DY

<IT -  ELEKTRONISKE BYGGESÆT -  FORSTÆRKERE -  AUTOMATIK -  SPECIALUDSTYR -  JOSTY KIT



AT 95 - tidligere TT - Transistortænding

TT er el iransisioriændingssyslem. Anlæggel er 6 år gammelt, men af den grund ikke mindre 
ydedygtigt. Del findes i 4  udgaver, 6  og 12 vo lt. saml -  og - t i l  stel.

Svsiemntskal benyttesi forbindelse med en speciel transistortændspoleaf lypen AUTONIC.

El iransisiorlændsysiem, giver for forskelligt omdrejningstal a llid  den samme passende 
gnislstørrelse t i l lændrorene, uden al belasie knikserkontakten væsentligt. E t transisior- 
tændsystem kan give bedre og regelmæssigere lomgang, og slorre m otorkraft ved hoje om- 
drejningstal. Samtidig sparer man udskiftn ing al knikserkomakten. - den bliver simpelt ben 
ikke slidt.

Del vil ved transisiortænding være nødvendigt al skifte tændrør en smule tidligere fordi 
transistortændingen giver en "varmere gnist".
Thyristortændmg (også kaldet, kondensatortænding) kan'give en endnu "varmere”  gnist, 
men her må man være meget påpasselig i sit valg af thyristor-anlæg, fordi det er set, at visse 
byggesæt leverer en så kra ftig  gnist, at der brændes hul i stemplet.

Den her viste transisiortænding giver en så kra ftig  gnist, som det er m uligt, uden at forår
sage ovennævnte skader.

Grunden i il al man overhovedet anvender transisiortænding er, at man fra bilfabrikkerne 
indgår et kompromis, idet der onskesstor gnist og lav tændspolestrom, for ikke at forbrænde 
knikser kon takten.
I den viste konstruktion benyttes lil plus, stel, en 2N3055, krafttransistor, som via basis, 
gennem RI og R2 trækker en ganske rimelig knikserstrøm på 100 ti l 200 mA.

Denne basisstrom giver mulighed for en kolleklorstrom , der er stromforstærkningen gange 
større, 5A. Denne shorn begrænses im idlertid a f den serieforbundne lampe og diode, PI og 
D l . Im id lertid bar lampen en lavere modsland når den er kold, hvorfor strommen til tænd
spolen i stanojeblikket er større, Autom atisk koldstart. Tændspolen tilsluttes mellem 3  og
stel.

Som en yderligere finesse kan D2 forbindes direkte t i l startkontakten, hvilket udkobler 
lampemodsianden og giver en meget stor startstrom, hvis motoren skulle være af den mere
startfjendske type.

R5 er en VDR modstand der hindrer modspændinger fra tændspolen i at ødelægge transi- 
støren, der ikke tåler sådanne.

Lampen i anlægget bor udskiftes hvert år.

TEKNISKE DATA

Spænding
Strom
Polaritet
Kmkserstrom

6 og 12 volt 
5  Ampere 

-  og -r- l i l  stel 
200 mA



AT 95

AT 95

KOMPONENTLISTE

Mtnus siel: Plus stel:

R I 10 ohm - 5 Wall 10 ohm - 5  Watt
R2 10 ohm - 5 Watt 10 ohm - 5  Walt
R3 470 ohm - 5 Watt 470 ohm - 5  Watt
R4 27 ohm - 5 W alt 27 ohm - 5  Watt
R5 VDR - modstand VDR - modstand
C1 220 nF 220 nF
T1 A D Z 12 2N 3055
D1 IN  1200 A 1N 1200 RA
D2 IN  1200 A 1 N 1200 RA
PI 85 Watt pære 85 Watt pære.



3 WATT FORSTÆRKERAF 20

AF 20 ur el skoleeksempel på en nem. b illig og ganske effektiv  lille  forstærker for begynde
ren.
For den mere viderekomne egner AF 20 sig t i l hovedtelefonforstærker. Forstærkeren be
slår af 2  trin . En forforstærker med transistoren T1. og en udgangsforstærker med transisto
rerne T2.T3 og T4. For beregning af sådanne trin , se grundbogen, det er ikke svært. 
Udgangstrinnet er lilbagekoblet gennem R6. som man også indstiller midterspændingen med. 
C3 er anbragt for at forstærkeren ikke skal gå i sving.
Normalt kandet ønskede signal indføres på indgangen 1. og stel forbindes t il 2. Opstillingen 
bor opbygges på et lille  stykke aluminiumplade, og gennem opspændingsskruen forbindes 
til-2.

A F  20 kan benyttes som forstærker for radio, krystalapparat eller grammofon med indbyg
get forforstærker og modforvrængning.

Hvis man benytter en krystalgrammofon.er der ingen modforvrængning, hvorfor man må 
indsætte et modforvrængningsfilter som vist på tegningen.

Et modforvrængningsfilter hæver bassen og sænker diskanten efter internationalt fastlagte 
normer. Der kan derved være mere musik i en pladerille.-bassen fylder nemlig mere end 
diskanten, hvorfor man må fjerne den. og dermed hæve den igen ved gengivelse, for at få en 
naturlig klang. Samtidig f|ernes noget af den støj i diskantområdet, der fremkommer, når 
pick-up-nålen glider i rillen.

Tekniske data

Spænding 12 volt
Strøm max 450 mA
Højttaler 3,2 Ohm
Følsomhed 50 mV
Indgangsimpedans 5 K Ohm



AF 20

KOMPONENTLISTE

RI 2.7 K Ohm C l 1000 uF /10 V
R2 150 Ohm C2 100 uF /40 V
R3 470 Ohm C3 100 pF
R4 130 Ohm C4 25 uF/6.4 V
R5 220 Ohm C5 4 u F / 1 0 V
R6 200 K Ohm TRIMMEPOT. C6 4.7 nF
R7 8,2 K Ohm C7 4 u F / 1 0 V
R8 4.7 K Ohm
R9 47 K Ohm
R10 8.2 K Ohm D l BA 100
R 11 1.8 K Ohm
R12 15 K Ohm T I BC 170

T2 BC 170
T3 AC 188
T4 AC 187



AF 25 MIXER

MIXER

AF 25 er en mixer,der indeholder 3 forstærkende transistorer. Ved brug af forstærkere op- 
nås.at de enkelto potentiometre ikke er indbyrdes afhængige.

Diagrammet: AF 25 indeholder 2 separate indgangstrin,der er kraftigt modkoblede fra em it
ter til basis gennem modstandene R7 og R4, samt kondensatorerne C3 og C4. Samtidig 
opnås en meget hoj indgangsimpedans med en stor emitter-modstand, R6 og R9. Indgangs
impedansen er som bekendt lig emittermodstanden gange stromforstærkningen i transisto
ren, hvilket i dette tilfæ lde giver en indgangsimpedans på over 1M Ohm.

For at få en passende lav udgangsimpedans har man koblet T3 som en emitterfølger. Ud
gangsimpedansen er her om trent lig transistorens emittermodstand divideret mod transisto
rens stromforstærkning. eller ca. 150 Ohm.

Begge fo rtrin  er koblet til emitterfølgeren DC-mæssigt. hvilket giver stor linearitet uden for
vrængning.

TEKNISKE DATA

Spænding
Strømforbrug
Forstærkning
Frekvensgang
Flarmonisk forvrængning
Intermodulation
Udgangsimpedans
Indgangsimpedans
Udgangsspænding

20 vo lt DC 
2m A  

1 gang
20 H z -3 0  k H z  i l  dB 

max 0,1% 
max 0,5% 
150 Ohm 
1 M Ohm 
max 1 V

JOSTY K IT  -  DISKOTEKUDSTYR -  PSYCHEDELIC LIGHT



AF 25

4

KOMPONENTLISTE

RI 270 K Ohm Cl 100 nF
R2 12 K Ohm C2 100 nF
R3 270 K Ohm C3 4 uF/10V
R4 100 K Ohm C4 4 uF/10V
R5 100 K Ohm C5 4 uF/10V
R6 15 K  Ohm T I BC 170
R7 100 K Ohm T2 BC 170
R8
R9
RIO

100 K Ohm 
15 K Ohm 
15 K Ohm

T3 BC 170



AF 30 FORFORSTÆRKER

FORFORSTÆRKER

AF 30 er en universelt anvendelig forforstærker. der egner sig for tils lutning af lav-Ohm’s 
pick-up's. I. ex. B &  O. Sliure eller O rtofon.
Forstærkeren e> DC-koblet. d irekte fra T V s  kollektor t i l T2's basis, og m odkoblet v.a C2 
(xj C3, 'ir -  sænker diskanten og hæver bassen, inden fo r41 dB i forhold t i l CCIR-normen. 
R I udgor sammen med Rb et lilter.der tierner eventuel selvsving ved frekvenser over 100 M 

Hz.
R3 og C4 er el sirnpell RC-filler.der fierner MOTOR-BOATING, den sære toffende lyd.der 
kan opstil vod uafkoblede forstærkere.
DC mæssigt er A T  30 en balanceret forstærker, idet T I får sin basisspænding fra T2's emit - 
ter. og T2 får sin fra T V s  kollektor. R2 er således både kolleklormodstand for T I  og basis- 
modstan.d for T2.
R8 og R10 er uafkoblede emiltermodstande, der modkobler l i l  ideel frekvensgang. 
R i l (Xj R I2  udgor en simpel spændingsdeler, der attrapper spændingen ti l TV s basis gen
nem R 7.derer indsat for at begrænse strømmen t il T I .  samt for at undgå for kra ftig  dæmp
ning ni stel. Manglede den,ville modstanden ti l stel udgores af R12. der er 10 k Ohm n 
forskel fra R7, der er 150 K Ohm,

TEKNISKE DATA

Spænding
Strom
Frekvensgang
Forstærkning
Signal/stoj
Indgangsimpedans
Udgangsimpedans

2 0 -3 0  vol I 
1 mA

2 0 -2 0 .0 0 0  Hz, CCIR i l  dB 
1 0 gange,- nominel indgangsimpedans

56 dB
15 K Ohm {2 t i l 50 K Ohm) 

50 K Ohm

TY KIT -  ELEKTRONISKE BYGGESÆT -  STEREOFORSTÆRKERE -  RUMKLANG -  BILELEKTRONIK JC



A F  30 R4

KOMPONENTLISTE

RI 100 Ohm
R2 100 K Ohm
R3 680 K Ohm
R4 22 K Ohm
R5 100 K Ohm
R6 1 M Ohm
R7 150 K Ohm
R8 4,7 K Ohm
R9 6,8 K Ohm
RIO 1.5 K Ohm
R11 27 K Ohm
R12 10 K Ohm
C l 330 nF
C2 47 nF
C3 100 nF
C4 25 uF /25 V.
C5 100 pF
C6 10 nF
C7 32 uF /10 V.
T1 BC 170
T2 BC 170



AF 35

A T  35 emitterfølger kan anvendes som fo rtrin  til krystalm ikrofoner, hojimpedansede guita
rer og linieudgange Ira rorapparater. Endvidere egner den sig fortræ ffeligt som impedans- 
omsætter lo r lange kabler. Hvis man benytter en m ikro fon eiler lignende med en hot impe
dans. vil der opstå brum selv i gode skærmkabler, hvis længden overstiger 10 m. Med AF 
3b indsat opnas foruden en forstærkning pa lid t over 1 gang, en impedans-nedsætning fra 
evt. I M Ohm til 300 Ohm. Med en så lav impedans vil et godt skærmkabel forsi opsamle 
brum ved en kabellængde på om kring 100 m.
A F 35 opstillingen er i sig selv e l godt skoleeksempel på en DC-koblel 2-trins emitterfolger. 
hvorfor et par beregninger skal anfores:

Tilslutningsspændingen er 10 vo lt. For at ta maximalt spændingssving på T2 'sem itte r. må 
midlpunktspændingen være det halve a l forsyningsspændingen, 10 vo lt. Denne spænding er 
signalets spidsspænding, og den effektive værdi bliver ca. 6 volt.
R6 vælges t il 30 K Ohm, idet den ønskede udgangsimpedans på'300 Ohm tilnæ rmet kan 
lindes som em it lermodstand divideret med stromlorstærknmgen.
10 volt gennem modstanden R6 på 30 K Ohm giver via Ohm's lov, der benyttes t il alle disse 
beregninger, en strom på 300 uA  gennem transistorens kollektor-em itter. Med en stromfor- 
stærkning på 100 er basisstrommen 100 gange mindre, eller 3  uA.
Strommen i T I er valgt hl 0,5 m A. Spændingen over R2, der er fælles kollektor-basismod- 
stand lo r T I  og T2. er 9,3 vo lt, fo rd i T2’s indbyggede /enerspænding fra em itter t il basis er 
0,7 vo lt, og spændingen over R6 er 10 volt.
Ved indsætning i Ohm's lov, 9 ,3 vo lt og 500 uA fås en modstand på 2,2 K Ohm. Basisstrom
men Ira T2 giver naturligvis også sit bidrag t i l strommen i R2, men den er så lille , at vi kan 
se bort Ira den.
R I og K4 udgor en spændingsdeler, der nedsætter spændingen ti l ca. 7 volt på plus af C2. 
Spændingen på T T s  em itter sættes t i l det halve a f spændingen fra  ko llekto r til stel, altså ca. 
5,3 volt. Det betyder at der er et spændingsfald på 1 volt over R3, når .renerspændingen fra 
em itter til basis er fraregnet.

Når kollektorslrom m cn skal være 0,5 mA, og stromlorstærknmgen er ca. 80-100, må basis
strommen være ca. 6  uA. 1 vo lt og 6 uA  giver, at R3 skal være 150 K Ohm. 
Spændingsdelerens modstande udregnes på grundlag a f en tværstrom, der skal være mindst 
5  gange basisstrommen.
Opstillingens indgangsimpedans er stromforstærknmg gange forste transistors emittermod- 
stand, eller omtrent 2,2 M Ohm.
C2 er indsat lo r at modkoble kra ftig t. Det samme gor den uafkoblede modstand R5, hvor
for forstærkningen er nær 1, og frekvensgangen meget fin.

TEKNISKE DATA

Spænding
Strom
Frekvensgang 
Stoj/signal forhold 
Harmonisk forvrængning 
Intermodulation 
Indgangsimpedans 
Udgangsimpedans 
Belastningsimpedans 
Udgangsspænding

20 volt 
1 mA

2 ti l 100 K H z *0.5 dB 
60 dB ved 50 K Ohm belastning.

0,05%
0.2% ved 50/5000 Hz

2 M Ohm 
300 Ohm
3 K Ohm

6 volt

RADIOMAGASINETS NY LOSDELSKATALOG



EMITTERFØLGER AF 35

A F  35

KOMPONENTLISTE

R I 470 K Ohm
R2 22 K Ohm 
R3 150 K Ohm
R4 180 K Ohm
R5 22 K Ohm
R6 27 K Ohm
C1 4 7 nF
C2 4 uF/10V
C3 20 UF/16V
T I  BC 170
T2 BC170

I RADIOMAGASINET FÅR DE ALLE LØSDELENE T IL  BOGENS ANVENDTE KONSTRUKTIONER -  01 12 72 20



AF 45 LINIEFORSTÆRKER

AF 45 er borcgncl som linieforstærker til udgangsforstærkere eller i mixere.hvor signalni
veauet skal bringes op.
Teorien for denne forstærker er ganske den samme som for A F  35, men her har vi bare 
taget udgangssignalet over en kollektormodstand. T I får sin basisspænding fra en stabil 
spænding mellem R6 og R7.
C3 og R6 er de stabiliserende komponenter, og C3 er samtidig em itterafkobiing for T2. 
Modkoblingen for T2 er modstanden R3, og modkoblingen for T I er en manglende em itter
afkobiing.
Da R4 er 4,7 K Ohm er indgangsimpedansen 100 x 4,7 K Ohm = o,5 M Ohm. Forstærkeren 
skal im idlertid belastes med en indgangsmodstand der ikke er større end 50 K Ohm, af hen
syn t il signal/støj-forholdet. Med specielle komponenter (andre modstande) indsat end de 
originale kan man udstyre A F  62/65 forstærkeren på 120 W att. Disse komponenter er an
givet ved A F 65 beskrivelsen.

TEKNISKE DATA

Spænding 45 V olt
Strøm 6 m A (25 m A ved ændrede modstande)
Frekvensgang 5Hz t il 40 K Hz 0,1 d B
Støj/signalforhold 60 dB ved 47 K Ohm ind.
Harmonisk forvrængning 0,1%
Intermodulation 0,3%
Udgangsspænding 8 vo lt ved 10 K Ohm.



AF 45

KOMPONENTLISTE

RI
R2
R3
R4
R5
R6
R7
C
C2
C3
T I
T2

270 K Ohm
6.8 KOhm- 
47 K Ohm 

4.7 K Ohm 
150 K Ohm 

390 Ohm 
1 K Ohm 

220 nF 
250 UF/16V 
250 uF/16V 

BC 170 
40452

EN HÅNDBOG OVER ALLE LØSDELE OG FÆ RDIGVARER HOS RADIOMAGASINET -  V ED  VESTERPORT 7



AF 50 20 WATT UDGANGSFORSTÆRKER

Denne vældm ydedygtige, prisbillige forstærker har på trods af den lid t ejendommelige kob- 
lingsmetor'j en fremragende frekvensgang, men en svag temperaturregulering. Reguleringen 
er dog kra ftig  no k .til at forstærkeren ikke "brænder a f"  selv ved kraftig, kontinuert belast
ning.
Udgangstrinnet er direkte-komplementært, den bedste metode ti l opbygning af forstærkere 
med lille  forvrængning. Den ene transistor er en NPN type 2N3055, og den andenen lidt 
ældre germaniumtransistor. AD 149. På trods af de ganske forskellige data arbejder opstil
lingen tilfredsstillende. De to udgangstransistorer arbejder ikke med nogen form for kom p
lementær driver, men er b lot drevet af 2 seriekoblede 2 Watt transistorer.
Grunden ti l a t benytte 2 er, at en enkelt ikke kan klare den e ffekt, der er nødvendig for at 
drive T 5 og T6.
Temperaturslabiliseringen beslår kun af dioden 1N3754, der er en almindelig siliciumdiode, 
der får en mindre indre modstand ved stigende temperatur.
Den mindre modstand bringer "baserne" på T 5 og T6 tættere sammen, hvorved de trækker 
mindre strøm, og kører fra farlig t område tilbage i ufarligt. T1 og T2 udgør et almindeligt 
fo rtrin , der er temmelig identisk med AF 45. Modkoblingen kommer b lo t fra R13 og R14 
i udgangstrinnet.

TEKNISKE DATA

Spænding
Udgangseffekt
Strøm
Frekvensgang 
Signal /  støj
Følsomhed ved 18 Watt 
Indgangsimpedans 
Udgangsimpedans 3,2 
Intermodulation

30 - 35 volt 
20 Watt musik, 18 w att sinus 

1,4 Ampere 
10 - 20.000 H z*1  dB 
86 dB ved 18 Watt 

500 mV 
10 K Ohm

- 16 Ohm. Kun 18 Watt ved 3,2 Ohm. 
0,5% ved 1/2 nom. og 50/5000 Hz

RADIOMAGASINETS NY LØSDELSKATALOG MED OVER 500 SIDER -  01 12 72 20 -  ALLE LOSDELE



AF 50

A F  5 0  » 6 0  R5

KOMPONENTLISTE

R1 10 K  Ohm C1 250 uF /25 V.
R2 68 K Ohm C2 25 uF /25 V.
R3 100 K Ohm C3 33 pF
R4 12 K Ohm C4 250 uF/16 V.
R5 270 Ohm - 5  WATT C5 470 pF
R6 390 Ohm C6 250 uF /16 V.
R7 68 Ohm C7 1000 uF /35 V.
R8 560 Ohm - 5  WATT C8 100 nF
R9 560 Ohm - 5  WATT Dl 1N 3754
R10 56 Ohm T1 40 452
R 11 100 Ohm -5  WATT T2 40 452
R12 100 O h m -5  WATT T3 40 452
R13 120 Ohm T4 40 452
R14 560 Ohm T5 2N3055

T6 A D  149



AF 60

AF 60 er en opstilling ganske mage lil AF 50, b lo t med større køleplade, og nogle få ændre
de modstande.
Diagramforklaringen er altså identisk.

De tekniske data er også de samme blot med følgende ændringer:

Spænding 46 V olt
Strøm 2 Ampere
E ffekt 30 W att sinus, 40 w att musik.

LØSDELE AMAGER -  UNIVERSAL RADIO



40 WATT UDGANGSFORSTÆRKER AF 60

AF 50  »60 rs

KOMPONENTLISTE

RI 10 K Ohm Cl 250 uF/25 V.
R2 68 K Ohm C2 25 uF /25 V.
R3 100 K Ohm C3 33 pF
R4 12 KOhm C4 250 uF/16 V.
R5 470 Ohm - 5  WATT C5 470 pF
R6 390 Ohm C6 250 uF/16 V.
R7 68 Ohm C7 1000 uF/35 V.
R8 560 Ohm - 5  WATT C8 100 nF
R9 560 Ohm - 5  WATT D l 1N 3754
R10 33 Ohm T I 40 452
R11 100 O h m - 5  WATT T2 40 452
R12 100 O h m -5  WATT T3 40 452
R13 120 Ohm T4 40 452
R 14 560 Ohm T5 2N 3055

T6 A D  149



AF 62/65 120 WATT UDGANGSFORSTÆRKER

AF 62/65 er JOSTY-KIT's største forstærkere. A F  62 leveres med billigere transistorer, 
2N3055, og AF 65 med de kostbare RCA transistorer 40411. AF 62 kan yde 75 Watt og 
AF 65 100 W att, eller 120 watt sinus ved fjernelse af den elektroniskesikringmod korts lu t
ning. (Ikke JOSTY-KIT garanti).
Opstillingen er kvasikomplementær, med komplementære drivertransistorer. A t den er 
kvasikomplementær vil sige, at udgangstransistorerne ikke er et par symmetriske NPN og PNP 
typer, men samme type.
Predriver-serietransistoren T1 er af typen BC 341 og kører belastet med 2  Watt.
Da den samlede spændingsforstærkning i trinnet er ca. 2,5 gange spændingsforstærkning, er 
det nødvendigt a l forsyne indgangen med ca. 8 volt indgangsspænding. Det klarer en AT 45
med dertil egnede komponenter. R1.R2.R6 og R7 er erstattet af mindre modstande, se 
komponentliste.

TEKNISKE DATA

Spænding
Strøm
Frekvensgang
Støj/signal
Harmonisk forvrængning
Intermodulation
Indgangsimpedans
Belastningsimpedans
Bashævning

8 4 -9 0  volt
2,5 Ampere 

15 -25 .000  Hz ±1 dB 
60 dB ved 1000 Hz og 50 mW 

0 ,2% 
0,7% 

300 Ohm 
3 ,2 - 16 Ohm 

+ 5d B ve d  150 Hz

AF 45 skal ændres på følgende måde for at kunne arbejde 
sammen med A F 65:

R I ændres til 
R2 ændres til 
R6 ændres til 
R7 ændres til

39 K Ohm 
1 K Ohm 
120 Ohm 
220 Ohm

UNIVERSAL RADIO -  LØSDELE TIL BOGENS ANVENDTE KONSTRUKTIONER -  UNIVERSAL RADIO



AF 62/65

RIO

KOMPONENTLISTE

R1 120 Ohm C1 6,4 uF/25V
R2 2,7 K Ohm C2 100 nF
R3 33 K Ohm C3 100 pF
R4 22 Ohm C4 100 uF/40V
R5 1 K Ohm C5 2500uF/50V
R6 22 Ohm C6 100 uF/40V
R7 47 Ohm C7 22 nF
R8 15 Ohm D1 1N3754
R9 330 Ohm D2 1N3754
RIO 1 K Ohm D3 ZF 4,7
R i l 100 Ohm D4 ZF 4,7
R 12 1 Ohm T I 40452
R13 1 Ohm T2 40409
R14 1 Ohm T3 A F 65: 40411
R15 1 Ohm T4 AF 65: 40411
R16 1 Ohm T5 40410
R17 1 Ohm T3 A F 62: 2N3055
R18 22 Ohm T4 AF 62: 2N3055



AF 70 STEREOEKSPANDER

A F 70 er en stereoekspander, eller stereoudvider, der fremhæver stereovirkningen med ca, 
10 dB. Dette kan være en fordel, hvis afspilningsanlægget er placeret i et lille  rum med lille 
afstand mellem højttalerne eller i et s tort rum med dårlig akustik. D e te r fx . tilfæ ldet i dis
koteker o.l.
AF 70 består af 2 almindelige AC forstærkere, der er modkoblet, fordi der mangler emitter- 
kondensator. De to  transistorers em ittereer koblet AC-mæssigt sammen, hvilket forårsager 
at et signal fra T I ,  der ligner et fra T2, v il blive koblet til T2, fasedrejet 180 grader. En fase
drejning på 180 grader er en modkobling. A lle  ens signaler vil altså blive svagere, fordi de 
modkobles. Stereosignalernes indhold af mono vil svækkes.
Fasedrejnirtgensker fordi et signal fra TVs basis føres t il samme transistorsemitter og videre 
t il T2's em itter og påvirker kollektorvariationen. Im id lertid fasedrejes signalet fra T2's basis 
t il kollektor. Dette modvirkes af det fø r omtalte emittersignal, der ikke fasedrejes. En fase
drejning sker a ltid  kun fra basis t i l kollektor, og ikke fra basis t i l  emmer, eller em itter/kol- 
lektor.
Begge forstærkertrin er skoleeksempler, og udregningen kan ske som angivet i grundteorien 
for transistoropstillinger.

TEKNISKE DATA

Spænding
Strøm
F rekvensgang
Signal/støj
Forvrængning
Intermodulation
Indgangsimpedans
Udgangsimpedans
Forstærkning

9 volt 
4 mA 

20 - 30.000 Hz 
56 dB 
0,5% 

4%
50 K Ohm 

1 K Ohm 
10 gange

UNIVERSAL RADIO -  LØSDELENE TIL BOGENS ANVENDTE KONSTRUKTIONER -  UNIVERSAL RADIO



AF 70

L F  - A F  70

KOMPONENTLISTE

RI 3.3 K Ohm
R2 3.3 K Ohm
R3 1 KOhm
R4 15 K Ohm
R5 5 K Ohm trimmepo!
R6 390 Ohm
R7 15 K Ohm
R8 2,2 K Ohm
R9 2.2 K Ohm
R10 1 K Ohm
C1 6.4 uF/25 V
C2 6,4 u F/25 V
C3 50 uF /6,4 V
C4 6.4 uF /25 V
C5 6,4 uF /25 V
T I BC 170
T2 BC 170



N r  T o

A F 75 er en enhed, der monteret i forstærkeren, fø r en eventuel grammofon eller radioind
gang, og efter grammofonen og radioen kan efterligne en stereoeffekt, omend der ikke er ta
le om rigtig stereo, hvor man kan stedbestemme instrumenter o.l.
A F  75 er i realiteten et delefilter t i l  montage før forstærkeren.
Delefrekvensen fo r lave frekvenser er 4.000 Hz, og for høje frekvenser 500 Hz. Det ses at 
de 2  frekvensbånd overlapper hinanden, hvilket er en nødvendighed for at den ene kanal 
ikke skal lyde for spidst, og den anden for mørkt.
T il sammenligning deler et alm indeligt 2 vejs delefilter for 1 frekvens, hvor den en løjttaler 
overtager den andens arbejde ved en temmelig bestemt frekvens.
A F 75 beslår af 4  forskellige trin . T I udgør første indgangstrin, der er kollektorjordet, og 
altsåenemitterfølger. Dette gøres fo r at få en høj indgangsimpedans, t i l f. ex. en rørtunerud- 
gang.en krystalpick-up eller en AF 30 udgang. Derefter lober signalet t i l  T2's basis.hvor det 
deles t il to udgangstrin. T3 og T4. Herved fås 2 fasemæssigt forskellige signaler, fordi det ene 
signal aftages fra T2 ’s em itter, og der sker ingen fasevending fra basis t i l em itter. Det andet 
signal kommer fra  T2's kollektor, der vender fasen 180 grader.
Overføringskondensatoren til T3 er temmelig lille ,hvilket bevirker at kun frekvenser over 
500 Hz kan komme igennem.Fra denne kanal vil v i få diskantklangen.
Derimod er overføringskondensatoren C5 fra em itter af T2 temmelig stor, hvorfor alle fre
kvenser vil overføres. For ikke at få diskanttoner igennem til den anden kanal T4, er disse 
dæmpet ved kortslutning af C6 og R9, der udgør et RC-led.
Med kondensatoren C3 kan man justere forstærkningen fo re n  bestemt overgangsfrekvens. 
Med trimmepotentiometeret er denne gjort variabel i såvel amplitude som frekvens. Udgangs
trinnet T3er modkoblet, fordi der mangler emitterafkoblingskondensator. A f forstærknings- 
hensyn er T4 derimod kun delvis a f koblet gennem R19 og C7.

TEKNISKE DATA

Spænding
Strøm
Frekvensgang
Forstærkning
Forvrængning
Intermodulation
Indgangsimpedans
Udgangsimpedans

10-50 .000  Hz.

0,5 M Ohm 
2 KOhm

9 volt DC 
4 - 5 mA

1 gang 
0,5% 

5%
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AF 75

LF- AF 75

KOMPONENTLISTE

R 1 470 K Ohm R19 470 Ohm
R2 15 K Ohm R20 3.9 K Ohm
R3 10 K Ohm C1 100 nF
R4 8,2 K Ohm C2 80 uF /2,5 VO LT
R5 6,8 K Ohm C3 100 nF
R6 5 K O hm C4 100 nF
R7 4,7 K O hm C5 50 uF/6,4 VOLT
R8 6,8 K Ohm C6 47 nF
R9 1,2 K O hm C7 80 uF /2,5 V O LT
R10 33 K Ohm C8 6,4 uF/25 VOLT
R11 5,6 K Ohm C9 6,4 uF /25  V O LT
R12 6,8 K Ohm T I BC 107
R13 33 K Ohm T2 BC 170
R14 5,6 K Ohm T3 BC 170
R15 1 K Ohm T4 BC 170
R16 3,9 K Ohm
R 17 3,9 K Ohm
R18 1 K Ohm

HOLBERG RADIO LØSDELE INDRE BY -  LANDSKRONAGDE 72 -  29 01 35 HOLBERG RADIO



AF 80

A F 80 er en lille  integrerel forslærker t i l 0 .5 W att. Forstærkeren er opbygget med det in te
grerede kredslob T A A  263 og to germaniumtransistorer, AC 128 og AC 127.

Der er lagt vægt på en lille  ydre dimension. Forstærkeren er derfor også blevet en hel del 
vanskeligere at samle.

Forstærkeren er DC-koblet fra ind-til udgang. Der er'således kun to  overforingselektrolvt- 
kondensatorer. C l og C2 i parallel med C3. De sidste kondensatorer er parallelkoblet for at 
få en rimelig nedre grænsefrekvens, og små ydre mål.

Det integrerede kredslob har en overordentlig stor forstærkning, hvorfor forstærkeren kan 
trække en dvnamisk grammofon direkte, eller gore en krystalmodtager så kraftig, at man 
med kun ganske få meter antenne kan modtage den nærmeste lokalstation med god styrke 
Udgangstrinnet er komplementært, og tomgangsstrommen stabiliseres med dioden D l . Den 
har en zenerspænding på 0.7 vo lt. Det er im idlertid for meget, hvorfor modstandene R3 og 
R4 er indført som spændingsdeler.

Forstærkeren er modkoblet gennem R5 og R6, samt over hojttaleren gennem R2. der sam
tidig leverer basisforspænd i ng t i l udgangstransistorerne. Ved a t montere en kondensator fra 
m idtpunktet a f R5 og R6 ti l stel, kortsluttes AC-modkoblingen, hvilket oger forstærkningen.

Man vil normalt ikke kortslutte modkoblingen helt, men forbinde kondensatoren i serie 
med en modstand ti l stel, så der opnås nogen modkobling. Forstærkningen kan nemlig for
årsage selvsving ved fo r stor forstærkning.

M idtpunktet mellem R5 og R6 kan ikke forbindes direkte t i l stel, fordi man da vil odelæg
ge temperaturstabiliseringen og midtpunktspændingens niveau.

TEKNISKE DATA

Spænding
Strøm
Effekt
Forvrængning
Frekvensområde

4 - 6  volt 
200 m A max. 

500 mW 
10%

100- 14.000 H z *3 d B .

UNIVERSAL RADIO -  LØSDELE AMAGER



AF 80

CO CN

KOMPONENTLISTE

R1 1 K  Ohm 1/8 WATT
R2 470 Ohm 1/8 WATT
R3 150 Ohm 1/8 WATT
R4 68 Ohm 1/8 WATT
R5 56 K Ohm 1/8 WATT
R6 56 K Ohm 1/8 WATT
C1 4 uF /10 VOLT
C2 80 uF /2,5 VOLT
C3 80 uF /2,5 VO LT
C4 47 nF
T I AC 127
T2 AC 128
IC TAA263
D l BA 100

-U N IV E R S A L R A D IO -



AF 90 Tabsfri TONEKONTROL

A F 90 er en ganske fo rtrin lig  tonekontrol med indbygget forstærkning. Funktionen er af 
Baxendale-typen.

Man sender signalet ind i et frekvensbestemmende toneled.

Hvis PI drejes mod venstre, vil bassen hæves, ford i den bas. der kommer fra R2, passerer 
direkte gennem R2 og forstærkes af T1. Hvis denne kontrol drejes mod hojre, v il bassen 
skulle passere en kondensator, hvilket den har svært ved. V i får ingen bas igennem.

Hvis P2 drejes mod venstre, kommer diskanten uhindret igennem C l, fordi en kondensator 
leder godt for hoje frekvenser. Drejes derimod ti l højre får vi svag diskant, fordi den diskant, 
der trænger igennem T I ,  løber ud gennem C3 t i l C2. der overfører, og altså modkobler dis
kanten.

A t hele virkemåden er en kompliceret kombination af ovenstående skal b lot antydes. 

Forstærkerkoblingen med T I er et skoleeksempel, se transistorgrundkobling. G18.

TEKNISKE DATA

Forsy n i ngs-spænd i ng:
• Strømforbrug: 

Forstærkning: 
Frekvensgang: 
Støj/signalforhold: 
Frekvensvariation:

Overgangsfrekvens:

Harmonisk forvrængning:
Indgangsimpedans:
Udgangsimpedans:

18 volt 
2m A  
1 gang

20 H z -2 0  k H z t  1 dB. 
60 dB ved 1 vo lt udgangsspænding.

Ved 40 Hz ± 20 dB. 
Ved 20 k H z *2 0 d B . 

Bas, 500 Hz. 
Diskant. 1500 Hz. 

Mindre end 0,1% 
40 K Ohm 

180 Ohm

HOLBERG RADIO -  LØSDLE INDRE BY -  HOLBERG RADIO -  ALLE STUMPERNE -  INDRE BY



AF 90

KOMPONENTLISTE

R2 3,9 K Ohm 1/4 Watt
R3 4,7 K Ohm 1/4 Watt
R4 39 K O hm  1/4 Watt
R5 5,6 K Ohm 1/4 Watt
R6 180 K Ohm 1/4 Watt
R7 3,9 K Ohm 1/4 Watt
R8 33 K Ohm 1/4 Watt
R9 1 K Ohm 1/4 Watt
C l 2,2 nF Pin-up
C2 2,2 nF Pin-up
C3 32 u F /lO V  E lektro lyt
C4 4 uF/10V  E lektro lyt
C5 10 uF/16V  E lektro lyt
C6 47 nF
T1 BC 170

2 Potentiometre. 100 K Ohm lin.



AF 95 TONEMODUL

AF 95 er en toneenhed med indbygget forstærkning. Enheden er forsynet med et stort antal 
filtre  med forskellige funktioner.
Indgangen tfl AF 95 skal signalfødes fra en A F 30. båndoptager eller tuner. Følsomheden er 
100 mV, for et udgangssignal på 1 volt. Denne ene volt kan udstyre en udgangsforstærker 
af typen AF 50. A F  60, AF 61 eller AF 65. den sidste dog med en AF 45 imellem. 
AF 95 er opbygget af 2 forskellige forstærkertrin. Det første består af de to  transistorer T1 
og T2,der er koblet DC-mæssigt sammen som AF 45 konstruktionen. Det sidste forstærker
trin  er et alm indeligt AC-koblet trin  med en transistor, T3.
Fra T2 udtages signalet gennem C7 ti l tonekontrolkredslobet, som det passerer og kommer 
ud gennem ved C11 og løber ind i T3 for at blive forstærket op fra 100 mV ti l 1 volt. 
Leisefilteret består af R4 og C3,der udgør et RC-led. Det dæmper diskanten, men lader bas
sen og mellemtonen passere.
R3 og C2 udgør et filter, der spærrer for bassen. Nu er kun mellemtonen tilbage. Den mod
kobler T1.
Leisefilteret hæver altså bas og diskant, men sænker hele mellemtonelejet.
Præcence-filteret hæver tonelejet ved frekvensen 3000 Hz. Denne form  for spids mellem
tonelyd er speciel kendt fra pladerne med "D IA N A  ROSS AND THE SUPREMES". 
Rumble fillere t er egnet til at fjerne eventuelle meget lave rumlelyde som nogle, selv kost
bare grammofonværker frembringer. Hvis Præcence filteret skal anvendes fu ld t, er det nød
vendigt at koble AF 95 som vist på diagrammet, men man kan da ikke lukke helt ned for 
styrken. Hvis styrken skal kunne lukkes helt ned, må man korts lutte 2  og 3, og ødelægger 
altså noget af præcence-virkningen.
Der er mulighed for at indkoble nålestøjsfiltre på 10, 7,5 og 5 K Hz.

TEKNISKE DATA

Arbejdsspænding:
Strømforbrug:
Frekvensgang:
Forstærkning:
Max. Veksel ud: 
Forvrængning: 
Signal/Stoj 
Bas:
Diskant:
Leise filte r: 
Præcence filte r 
Rumble filter:
10 K Hz filter:
7,5 K H z filter:
10* 7,5 K Hz filter: 
Indgangsimpedans: 
Udgangsimpedans:

24 Volt. 
ca. 10 mA. 

10 -25 .000  Hz ±1 dB. 
ca. 100 gange.

1,2 V o lt. 
0,05% v. 1 K Hz. 1 V. 
60 dB ved 1 V o lt ud. 
412 dB ved 100 Hz. 

±12 dB ved 15 K Hz.
. 20 dB. 

5 K H z :*  1 0 dB 
. 3  dB ved 100 Hz.

- 3 dB ved 10 K Hz.
- 3  dB ved 7,5 K Hz.

- 3 dB ved 5 K Hz 
ca. 50 K Ohm 

ca. 5 K Ohm



AF 95

KOMPONENTLISTE

RI 10 K Ohm
R2 1 M Ohm
R3 5.6 K Ohm
R4 5,6 K Ohm
R5 1 M Ohm
R6 33 K Ohm
R7 8,2 K  Ohm
R8 270 Ohm
R9 330 Ohm
R10 1 M Ohm
R 11 56 K Ohm
R12 220 Ohm

13 56 K Ohm
''"'R 14 1 K Ohm

R15 1 K Ohm
R16 68 K Ohm
R17 1,5 K Ohm
R18 820 Ohm
R19 2,7 K Ohm
R20 5,6 K Ohm
R21 330 K Ohm
R22 2,2 K Ohm
R23 330 Ohm
R24 2,7 K Ohm
R25 33 K Ohm
R26 120 Ohm
R27 56 K Ohm
R28 5,6 K Ohm
C l 4 uF/10 V o ll
C2 100 nF
C3 22 nF
C4 470 pF
C5 470 pF
C6 470 nF
C7 50 uF/6.4 V o lt
C8 50 uF/6,4 V o lt
C9 22 nF
C10 6,8 nF
C11 12,5 uF /25 V olt
C12 330 nF

13 47 nF
Sl—C14 32 uF /10 V o lt

C15 220 nF
T I BC 107
T2 BC 170
T3 BC 170



AF 200/201

A F 200 er grundprint, transformator og ensretter, samt alle passive komponenter t i l en ste
reoforstærker på 60 W att sinus. De enkelte forstærkere må købes særskilt, eller man må 
vælge det komplette forstærkerkit AF 230, der indeholder alle nødvendige dele, t il sidste 
skrue.
Diagrammet viser hvorledes de forskellige PLUG-IN prin t's  kobles sammen.
A F 201 er grundprint, og alle nødvendige dele til en 30 watt stereoforstærker. PLUG-IN 
printene mangler også her, men man kan købe det helt komplette 2 x 30 W byggesæt under 
betegnelsen A F 230.

TEKNISKE DATA

Effekt
Spænding
Strøm
Frekvensområde

2 x 30 W att/2 x 15 W att, begge sinus 
220 vo lt AC

2 Ampere max, ved 220 volt. A F  235, 1A 
40 - 40.000 Hz ± 2  dB



AF 200/201

KOMPONENTLISTE

RI 15 K Ohm
R2 15 K Ohm
R3 15 K Ohm
R4 15 K Ohm
R5 10 Ohm
R6 10 Ohm
R7 10 Ohm
R8 10 Ohm
R9 270 Ohm
R10 100 Ohm
R i l 27 Ohm
R12 100 Ohm
.R13 27 Ohm
R14 12 K O hm
R15 12 K Ohm
R I6 1 K O hm
R17 1 K Ohm
PI 22 K Ohm
P2 10 K Ohm
P3 2,2 K Ohm
P4 10 K Ohm

01 omskifter
DIN1 bøsning
DIN2 bøsning
DIN3 bøsning
DIN4 bøsning
DIN5 bøsning
C1 5000 uF
C2 1000 uF
D l B40C2200
D2 ZD 24
SI holder
S2 holder
S3 holder
TR I trafo
0 2 afbryder

S4 holder

G1 glimlampe



AF 221 FORKONTROL

A F 221 er e l korrektionsprint efter RIAA-normen. Med dette filte r  kan man hæve bassen, 
og sænke diskanten fra en krystalpick-up.

Filteret kan vendes, så det kan benyttes som linieindgang for fx . grammofoner med indbyg
get modforvrængning og forforstærker. F ilteret findes som PLUG-IN modul til A F  200 for
stærkeren.

TEKNISKE DATA

Forstærkning
Indgangsimpedans

1 gang linie. 0,3 gang PU 
PU: 1 M Ohm



AF 221

line

KOMPONENTLISTE

RI
R2
C1
C2

100 K Ohm 
330 K Ohm 

47 pF 
470 pF



AF 231 43 W UDGANGSFORSTÆRKER

A F 231 er en af de bedste forstærkere fra JOSTY K IT . Forstærkeren er beregnet t i l PLUG
IN i den komplette stereoforstærker AF 200.

Forstærkeren benytter komplementære udgangstransistorer i både udgang og drivertrin, 
hvilket giver en ekstrem lav forvrængning.

Trinnet,er ikke stabiliseret med emittermodstande som normalt, men med en forstærket, 
temperaturafhængig transistorkobling. Denne temperaturkobling sikrer selv under ekstreme 
belastninger. Forstærkeren er prøvet i en omgivelses temoeratur på 90 grader med fuld e f
fekt, hvorefter tomgangsforbruget steg fra 20 t i l 21 mA!

Indgangstrinnet er meget lavimpedanset og kræver temmelig stor styreeffekt, som den i 
A F  200 benyttede forforstærker og tonekontrol dog kan levere.

TEKNISKE DATA

Effekt
Spænding
Strømforbrug
Frekvensgang
Harmonisk forv.
Intermodulation
Bashævning
Styrespænding

43 W att over 3 ,2 Ohm 
50 V o lt DC 

2 Ampere 
30 - 40.000 H z *  1/2 dB 

0, 1% 
0,1%

10 dB gennem kontakt 
3 volt fo r 43 Watt



AF 231

AF 231 R6

KOMPONENTLISTE

RI 18 Ohm C4 250 uF
R2 56 Ohm C5 1000 uF
R3 1 K Ohm C6 100 nF
R4 390 Ohm C7 6,4 uF
R5 56 Ohm C8 6,4 uF
R6 220 Ohm C9 80 uF
R7 1,5 K Ohm CIO 80 uF
R8 100 K Ohm C11 80 uF
R9 39 K Ohm T1 MJE2955
R 10 8.2 K Ohm T2 MJE3055
R 11 220 Ohm T3 BC 170
R12 6,8 K Ohm T4 MJSU02
C1 50 uF T5 MPSU52
C1 1 nF T6 40 452
C3 47 pF



AF 232 15 W UDGANGSFORSTÆRKER

AF 232 er en lid i billigere udgave af A F  231 forstærkeren. Den har kvasikomolementær 
udgang, og en lid t lavere udgangseffekt, men kvaliteten er i top.
De samme bemærkninger om temperaturstabilisering og koblingsmåde gælder for denne
forstærker for A F  231.

TEKNISKE DATA

Effekt
Spænding
Strøm
Frekvensgang 
Harmonisk forvr. 
Intermodulation 
Bashævning 
Siy'espænding

15 Watt 
42 V o lt 
800 mA 

3 0 -4 0 .0 0 0 1 1 /2  dB
0,3%
0,3%

10 dB gennem kontakt 
2 vo lt fo r 15 watt



AF 232

KOMPONENTLISTE

Ri 1 K O hm C4 250 uF
R2 18 Ohm C5 1000 uF
R3 2,7 K Ohm C6 100 nF
R4 390 Ohm C7 80 uF
R5 82 Ohm C8 80 uF
R6 390 Ohm C9 80 uF
R7 82 Ohm CIO 12,5 uF
R8 82 Ohm T1 MJE3055
R9 5,6 K Ohm T2 MJE30E5
R10 180 K Ohm T3 BC 170
R11 6,8 K Ohm T4 BC 170
R12 220 Ohm T5 ME0412
C1 50 uF T6 BC 170
C2 1 nF
C3 47 dF



AF 241 TONEMODUL

AF 241 er en tonerryjdul kreds soecielt beregnet for PLUG-IN i AF 200 forstærkeren.

Forstærkeren er konstrueret på ganske samme måde som AF 251. både ved modkobling og 
DC-kobling.

Tilbagekoblingen, der i AF 251 er fast. er i AF 241 gjort variabel, hvorfor AF 241 kan be
nyttes som tonekontrol.

Tonemodkoblmgen kobler mellem kollektor på T I og emitter på T2.

TEKNISKE DATA

Spænding
Strøm
Forstærkning
Frekvensgang
Harmonisk forvr.
Intermodulation
Signal/støj
Baskontrol
Diskantkontrol

24 til 30 volt 
10 mA 

10 gange 
40 - 40.000 Hz 

0,1% 
0. 1% 

60 dB 
16 dB ved 100 H2 

35 dB ved 10 K Hz



AF 241

KOMPONENTLISTE

R 1 2.7 K Ohm
R2 270 Ohm
R3 2.7 K Ohm
R4 330 Ohm
R5 120 K Ohm
R6 330 Ohm
R7 3,3 K Ohm
R8 3,3 K Ohm
R9 2.2 K Ohm
R10 4.7 K Ohm
R11 47 K Ohm
C1 250 uF
C2 68 nF
C3 330 nF
C4 6,8 nF
C5 4 uF
C6 20 uF
C7 68 nF
C8 4 uF
C9 100 pF
C10 25 uF
T I BC 170
T2 BC 170



AF 251

AF 251 er beregne! som PLUG-IN modul til forslærkeren A F 200, hvor den er forslærker 
for dynamisk m ikrofon eller pick-up.
Forstærkeren er DC-koblet.

Basis på T2 får spænding fra em ilte r på T1, og modkobles samtidig. Dette giver en eminent 
temoeraturstabilisering og frekvensgang. Korrektionen R IAA  foretages fra kollektor af T1 
til em itter på T2.

Den her viste kobling er beregnet for B &  O, Shure, Goldring eller andre kvalilets-pick-up's.

Forstærkeren er dimensioneret således, at den har e l meget lavt stoj/signalforhold ved en 
Indganqsbelastning på 15 t i l 47 K Ohm, men den er absolut også i topkvalitet når en Orto- 
fon 4 Ohm p ick-up tilsluttes.

Forstærkeren er forsynet med et dæmpningsled i udgangen, der dæmper for kraftige signa
ler t i l de efterfølgende forstærkere, hvis den benyttede pick-up leverer et stort signal.

Hvis pick-up'en kun leverer et lavt signal,kan man fjerne R4 og korts lu tte  R I .

TEKNISKE DATA

Spænding
Strom
Forstærkning
Frekvensgang
Udgangsspænding
Harmonisk forvr.
Intermodulation
Signal/støi

24 - 30 volt DC 
5 m A

20 gange med 15 K Ohm belastning 
R I A A i l  dB 

2 volt max 
0 .1% 
0 , 1%

56 dB eller bedre, typ  60 dB



AF 251

AF251

KOMPONENTLISTE

RI 10 K Ohm Cl 250 uF
R2 5,6 K Ohm C2 12,5 uF
R3 22 K Ohm C3 25 uF
R4 150 K Ohm C4 12,5 uF
R5 39 K Ohm C5 80 uF
R6 3,9 K Ohm C6 12,5 uF
R7 270 Ohm C7 22 nF
R8 2,7 K Ohm C8 100 nF
R9 150 Ohm T I BC 170
RIO 68 K Ohm T2 BC 170
R i l 1 KOhm
R12 1,5 K Ohm
R13 47 Ohm
R 14 18 K Ohm
R15 12 KOhm



FM 30 STEREODEKODER

FM 30 er en stereodekoder anvendelig i alle stereoforberedte modtagere.

Dekoderen er opbygget omkring et integreret kredslob fra MOTOROLA.

Populært forklaret er dette integrerede kredslob’s funktion følgende:

Det fra modtageren kommende stereosignal indeholder en nøje fastlagt tone på 19.000 Hz. 
Denne tone forstærkes og tilføresen frekvensdobler. Herved får vi en 38 K Hz tone. Denne 
tone omdannes ti l firkanter, der sendes til et bistabilt trin . De firkantede impulser får det 
bistabile trin  t il at slå om mellem højre og venstre kanal. Signalet føres ud gennem det bista
bile trin.
Når man fra senderside udsender venstre kanal, står det bistabile trin  i stilling venstre kanal, 
og når man sender højre kanal, slår trinet i dekoderen om.og man hører højre kanal. Fra 
sendersiden gøres dette 38.000 gange i sekundet. Synkroniseringstonen,der udsendes,er hal
veret, for at man kan modtage den. Tonen er så høj.at man ikke kan høre den.

Det integrerede kredsløb indeholder 3  elektroniske omskiftere, så man kan drive en stereo
indikator, benytte squelch-kontrol eller stereokontrol. Squelchen er en indretning, der åb
ner for lyden, når man rammer en station 
Derved opstår der ingen sløj mellem stationerne.

Stereoswitchen åbner kun for stereomodtagelse, når der er signal nok. Ved stereomodtagelse 
skal signalet være ca. 10 gange kraftigere for ikke at få gengivelsen forringet med sus. Begge 
funktioner kan styres af den benyttede modtagers AGC.
Købes FM 30 som JOSTY-KIT er de nævnte funktioner udkoblet af hensyn til den ret be
sværlige montering.

TEKNISKE DATA

Forsyningsspænding
Strømforbrug
Lampestrom

Forvrængning 
Pilottone tænd 
Pilottone sluk 
Forstærkning 
Kanalforskel 
38 k Hz rest på udgang 
Kanalseperation ved 100 Hz 

1 KHz 
10 KHz

Frekvensgang

Ind og udgangsimpedans 
Indgangsspænding 
Udgangsspænding 
Signal/støjforhold

9 - 30 volt. 
10 mA,

50 mA. Kan anvendes indtil 
250 m A med køleflange. 
Max, 0,5 % ved 200 mV.

32 mV. 
25 mV. 

0,8 gange. 
0,5 dB. 
5 mV. 
30 dB. 
35 dB. 
21 dB.

3 0 - 18000 Hz t  3  dB med 
indbygget forbetoning, 

ca. 15 K Ohm. 
Max. 500 mV 
Max. 450 mV 

52 dB ved 100 mV signal



FM 30

KOMPONENTLISTE

RI 22 K! Ohm
R2 22 K! Ohm
R3 2.2 K! Ohm
R4 3,9 K: Ohm
R5 3.9 K; Ohm
R6 ved 9V  47 Ohm
R6 ved 12V 390 Ohm
R6 ved 30V2.2 K Ohm
R7 1 K Ohm
R8 4,7 K Ohm
R9 ved 9V  68 Ohm
R9 ved 12V 120 Ohm
R9 ved 30V 270 Ohm
R10 330 Ohm
C1 4 uF/10V
C2 47 nF
C3 10 nF
C4 4 uF/10V
C5 32 uF/10V
C6 32 UF/10V
C7 22 nF
C8 22 nF
C9 2.2 nF
CIO 10 nF
C11 4 uF/10V
C12 4 uF/10V

IC MC 1304 P

T 1 AC 128

L1 1620/4
L2 1620/4
L3 1620/5

•O CO CN



GU 15

GU 1 5 «  en forvrænger t i l guitarer, orgler etc. Tilføres en sinustone, v il den blive omdannet 
til noget, der ligner en firkantimpuls.

Med R6 kan man justere den basisforspændmg, der skal tilfores T I . Hvis den kan gøres t i l
strækkelig lille , v il vi kunne opnå at transistoren trækker strøm, når den kommer impulser 
gennem C1. Dette v il lyde som en overtoneberiget, almindelig sinustone.
Man kan koble filtre  efter GU 30. og v il få blødgjort eller fremhævet høje frekvenser.

TEKNISKE DATA

Spænding
Strøm
Forstærkning

1.5 volt DC 
0.1 mA 

100 gange, 40 dB



GU 15

KOMPONENTLISTE

RI 5,6 K Ohm
R2 470 K Ohm
R3 10 K Ohm
R4 180 K Ohm
R5 1,5 K Ohm
R6 5 K Ohm Trim
C1 100 nF
C2 100 nF
C3 100 nF
T I 2N2926
T2 2N2926



GU 20 BASS BOOSTER

GU 20 er er\ guitarforvrænger,der specielt forvrænger tonerne i basområdet.

Forat forvrænge tilstræ kkeligt, bør GU 20 indsættes lige fø r forstærkerens volumenkontrol. 
Hvis der afgives signal nok fra selve guitaren, er det nok at montere GU 20 i forstærkerind
gangen.

T I og T2 udgør en DC-forstærker, hvor man har modkoblet alle toner, undtagen bastoner, 
meget kra ftig t gennem C3. Når-bastonerne kommer igennem uden modkobling,vil de for
vrænge, hvis indgangssignalet er kraftigt nok.

D l er en diode,der skærer eller klipper indgangstonerne itu.

TEKNISKE DATA

Spænding 9 volt
Strøm 4 mA
Forstærkning 50 gange 
Forvrængning 90%



GU 20

KOMPONENTLISTE

RI
R2
R3
R4
C l
C2
C3
C4
C5
Co
D1
T I
T2

22 K Ohm
3,3 K Ohm 
10 K Ohm 

1 K Ohm 
10 uF/16 V. 

10 nF 
10 nF 
10 nF 

25 uF /6,4 V, 
50 uF/6,4 V. 

A A  119 
AC 126 
AC 126



GU 30 TREMULO

GU 30 er en virkelig god tremulo, der med en torud indstillet frekvens, næver og sænker et 
signal i vibrerende takt.
Opstillingen benytter et lille  modul indeholdende 2 fotomodstande og en lampe. Lampen 
bringes til at variere i lysintensitet med en ultra-lav sinusgenerator bestående a f 2 DC-kob- 
lede transistorer og et fasevendingsled. Transistorerne fasevender 180 grader, og kondensa
torerne C l.  C2 og C3 sammen med R I, R2, R3 og R4, giver yderligere ICO graders fasedrej
ning. Dermed fås360grader = 0  grader, så opstillingen går i sving. R3er et trim m epotentio
meter, på hvilket man kan forudindstille frekvensen.
Hvis frekvensen ikke kan blive lav nok. kan man indsætte dobbelt så store kondensatorer 
som C l,  C2 og C3. Hvis frekvensen skal gøres "hurtigere" må kondensatorerne gøres halvt 
så store. Da GU 30 ikke indeholder andre dæmpekomponenter end de i modulet indbyggede 
fo\a«\oda\at\<Je,m&n\attV\us,V,ea\ wvisætteet\ tttotSavatttSga. AT K, QVttrt \  sattemeti \f\%\tty 
mentet, og tage signalet t i l  forstærkeren d irekte over den benyttede fotomodstand.

TEKNISKE DATA

12 l i l  15 volt 
max 100 mA 

2 -  10 Hz

Spænding
Strøm
Frekvens



GU 30

KOMPONENTLISTE

RI
R2
R3
R4
R5
R6
R7
Cl
C2
C3
C4
T I
T2
F

3,9 K Ohm 
470 Ohm 

20 K Ohm trimmepot.
12 K Ohm 
39 K Ohm 

2.2 K Ohm 
1 K Ohm

12.5 uF/25 V
12.5 uF/25 V
12.5 uF/25 V 
320 uF /6,4 V

AC 126 
AC 128

JOSTY-MODUL nr. 1001



IF  20 1.2 WATT UDGANGSFORSTÆRKER

LF 20 er en af de første udgangsforstærkere uden den fra RØR-dagene bekendte hojttaler- 
udgangs-transformator.

Forstærkeren er helt DC-koblet, hvilket både sparer komponenter og forbedrer forvræng
ningen.

Der benyttes udgangstransistorer a f typen AC 127 og AC 128. Disse transistorer er komple
mentære.
Ved brug af komplementære transistorer opnås et lavt strømforbrug, for en rimelig stor ef
fekt, 1,2 watt.

Forstærkeren, der ikke er modkoblet væsentligt og derfor har et ringe frekvensområde, 
50 - 10.000 Hz , kan benyttes som samtaleanlæg, telefonforstærker eller pick-up forstær
ker, hvor man specielt ved grammofonbrug ikke må stille fo r store krav.

Forstærkeren er modkoblet via R4, samt gennem R I2.

TEKNISKE DATA

Spænding
Strøm
F rekvensområde

9 volt
350 mA max, tomgang 20 mA 

5 0 - 10.000 Hz ± 3  dB



LF 20

KOMPONENTLISTE

RI 2,2 kohm C4 10 nF
R2 18 kohm C5 320 uF/  6.4 V o lt
R3 15 kohm C6 320 u F / 6.4 V o lt
R4 10kohm
R5 1 kohm T I AC 127
R6 130 ohm NTC T2 AC 128
R7 47 ohm T3 AC 128
R8 1,5 kohm T4 AC 127
R9 39 ohm
RIO 470ohm
R i l 2,2 obm
R12 560 ohm

Cl 32 uF / 10 V o ll
C2 4 u F /  10 V o lt
C3 320 u F / 6,4 V olt



LF 30 FORFORSTÆRKER

LF 30 er en øf JOSTY KIT 's første konstruktioner. Den er beregnet som universal-forfor- 
stærker t i l mange formål.

Fx anvendes den af mange W alkie-talkie-folk. som modulations-forforstærker. Forstærkeren 
kan også anvendes som forforstærker for efterklangenhed, m ikro fon eller dynamisk pick-up.

Forstærkeren består af to støjsvage transistorer af germaniumtypen AC 125. Opstillingen 
er DC-koblet, hvilket sikrer stor temperaturstabilitet og et m inimum af forvrængning.

Første trin  er kun modkoblet af modstanden R3. hvilket indsnævrer frekvensområdet til 
25 - 20.000 Hz * 3  dB. Ved brug sammen med en dynamisk pick-up er forstærkeren mod
koblet yderligere ved hjælp af filteret C5. C4 og R6. der sænker diskanten og hæver bassen 
efter CClR-normen.

TEKNISKE DATA

Spænding 9 volt
Strøm 4 mA
Frekvensgang 25 - 20.000 Hz ±3 dB



LF 30

L F  3 0  R7

RI 10kohm
R2 22 kohm
R3 270ohm
R4 1,2 kohm
R5 22 kohm
R6 18 kohm
R7 4.7 kohm
R8 3,9 kohm
R9 1.5 kohm
RIO 22 kohm

C l 50uF/6 ,4  V o lt
C2 32 u F /10 V o lt
C3 80uF /2 ,5  V olt
C4 4.7 nF
C5 47 nF
C6 80uF /2 ,5  V o lt
C7 4 u F /1 0 V o lt

T1 AC 125
T2 AC 125



LF 35 HØJOHM'S FORFORSTÆRKER

LF 35 er en højohm's forforstærker med germaniumtransistorer.

Der er benyttet forskelligt polariserede transistorer, en NPN transistor af typen AC 127 og 
en PNP-transistor af typen AC 125. Forstærkningen er ikke større end 3  gange, men ind
gangsimpedansen er temmelig stor, 330 K Ohm,

Trinnet er modkoblet fra em itter på T I  til basis pS samme transistor gennem kondensatoren 
C2. Frekvensgangen er lineær fra 20 t i l 20.000 Hz, og hvis man ønsker at tils lu tte forstær
keren til en krystalpick-up, må der indskydes et filte r efter CCIR-normen foran.

Et sådant filte r er angivet under A F  20. Dette f ilte r kan umiddelbart indskydes foran LF 35 
og bassen hæves da passende.

TEKNISKE DATA

Spænding
Strøm
Frekvensgang
Forstærkning
Signal/støj
Forvrængning
Intermodulation

20 volt 
4  mA

2 0 -2 0 .0 0 0  Hz ±1 dB 
3 gange, 10 dB 

52 dB 
1% 
2%



LF 35

L F  35 R7

KOMPONENTLISTE

RI 15 K Ohm
R2 10 K Ohm
R3 15 K Ohm
R4 3,3 K Ohm
R5 2.2 K Ohm
R6 1,5 K Ohm
R7 3,3 K Ohm
R8 3,3 K Ohm
R9 390 Ohm
C1 47 nF
C2 25 uF/6,4 volt
C3 20 uF/16 volt
C4 80 uF /2,5 volt
C5 6,4 uF/25 volt
T I AC 127
T2 AC 125



LF 40 FORSTÆRKER

I F  40 er en lid i ældre 10 W all forstærker med påbyggede tonekontroller, der' er velegnet
for begyndere.

TEKNISKE DATA

Folsom hed
Spændingsforstærkning
Udgangseffekt
Frekvensgang
Tonekontroller

Signalstojforhold

17 m V ved 10 Watt, 3,2 ohm.
ca. 300 gange. 

10 Watt med 1,5% forvrængning.
25 • 18.000 Hz - 2  dB. 

-1 0  dB ved 70 og 12.000 Hz.

bedre end 60 dB.

Belastningsimpedans
Forbrug
Tomgangsstrom

3.2 t i l 8  ohm. 
3 0  vo lt, max. 475 mA.

16 mA.

KOMPONENTLISTE

R 1 100 K Ohm C l 100 uF/40 volt
R2 10 K Ohm C2 12,5 uF/25 volt
R3 82 K Ohm C3 16 u F /10vo lt
R4 4.7 K Ohm C4 50 uF/6.4 volt
R5 1.8 K Ohm C5 32 uF /10vo lt
R6 10 K Ohm C6 47 nF.
R7 33 K Ohm C7 2 x 100 nF
R8 1.5 K Ohm 08 2.2 nF
R9 3,9 K Ohm C9 47 nF
R10 1 K Ohm CIO 80 uF/2.5 volt
R11 1.2 K Ohm C11 100 uF/40 volt
R12 5,6 K Ohm C12 32 uF/10 volt
R13 500 Ohm C13 2 x 1600 uF/10 volt
R 14 1 K Ohm Koblet som Fig. 1
R15 500 Ohm C14 22 oF
R16 68 Ohm
R17 10 Ohm T I BC 107
R18 68 Ohm T2 AF 126
R19 1 Ohm 1/2 Watt T3 AC 128
R20 1 Ohm 1/2 Watt T4 AC 127
R21 39 K Ohm T5 A D  139
R22 4,7 K Ohm T6 A D  139
R23 270 K Ohm
R24 1 K Ohm



LF 40

------1 T<->
5 »iz m



LF 50 11 WATT FORSTÆRKER

LF 50 er en prisbillig DC-koblet udgangsforstærker med germaniumtransistorer og komple
mentært udgangstrin.

Forstærkeren modkobles i udstrakt grad gennem komponenter, der også har andre funktio 
ner, hvorfor denne opstilling, frem for andre, har ganske få komponenter på trods af sin y- 
dedygtighed på in d til 11 watt.

Hvis højttalerudgangen blot kortsluttes 1/100 sekund vil der gå større strøm i udgangstrinet 
hvorved T3 og T4 v il brænde af. Opstillingen er iøvrigt meget almindelig.

Se eksemplet i grundbogen, for beregning af udgangsforstærkere. Ved brug af forstærkeren 
skal højttaleren være tils lu tte t før opstillingen forbindes til spændingsforsyningen, fordi 
Induktionsstrømmen er stor nok til at ødelægge transistorerne.

TEKNISKE DATA

Effekt
Frekvensgang
Spænding
Strøm
Følsomhed
Forvrængning
Intermodulation
Indgangsimpedans

11 watt 
20 - 20.000 Hz 

24 volt 
800 mA

850 mV for 10 W over 3 ,2 Ohm HT
1%
3% 

5 K Ohm



LF 50

L F  5 0

KOMPONENTLISTE

RI 270 Ohm C l 32 u F /10vo lt
R2 33 K Ohm C2 250 uF/16 volt
R3 33 K Ohm C3 250 uF/25 volt
R4 68 Ohm C4 10 nF
R5 1,5 K Ohm C5 1000 uF /2,5 vo lt
R6 22 Ohm C6 64 uF /40 volt
R7 82 Ohm C7 1000 uF /16 volt
R8 470 Ohm T I BC 107
R9 180 Ohm T2 AC 128
R10 39 Ohm T3 A D  162
R i l
R12

4,7 Ohm 
8 Ohm

T4 A D  161



LF 60 18 WATT UDGANGSFORSTÆRKER

LF 60er en effektforstærker af germaniumtypen med plus til stel. Det er en robust forstær
ker, der finder mange anvendelser, hvor der ikke stilles for store krav til forvrængning og 
frekvensgang.

Forstærkeren er beregnet for tilslutning til følgende andre byggesæt: NT 30, LF 90, LF 30 
og LF 35.
Den komplette LF 60 består af et AC-koblet forforstæ rkertrin med transistoren T I ,  AC 125. 
Signalet føres gennem C1 til T I ,  og ud gennem kollektor og C4 ti l den DC-koblede udgangs
forstærker.

DC-forstærkeren består af en spændingsdeler, R IO o g R U  til minus, og i den anden side. 
T6 i serie med R13 og C9 til stel. (plus)

T6 får sin basisspænding gennem R7 og R8. Hvis man b lot førte basisspændingen gennem 
en modstand, v ille  vi få en alt fo r kraftig modkobling.

Signalet fra udgangen ville  blive fø rt direkte t il indgangen, og forstærkningen ville b live tæt 
ved 1 gang. C5 kortslutter vekselspændingen, der modkobler. Da v il al modkobling være 
fjernet, hvilket vil forringe frekvensområdet kra ftig t, hvis ikke den nøje fastlagte modkob
ling R9 og 0 6  indførtes.

D1 bestemmer sammen med R14, R15 og R16, hvor stor tomgangsstrømmen skal være. 
Hvis der ingen iomgangsstrøm gik, ville vi få cross-over-forvrængning. Tomgangsstrømmen 
fastlæggesaf NTC-modstanden, der også er temperaturstabilisering sammen med de i prin tet 
indbyggede faldmodstande.

TEKNISKE DATA

Effekt
Spænding
Strøm
Frekvensgang
Forvrængning
Intermodulation
Indgangsimpedans

18 Watt sinus ved 750 m V ind 
30 vo lt DC 

1,1 Ampere max 
2 0 -2 0 .0 0 0  H z t3 d B  

1,5% ved 10 Watt 
3% ved 50/5000 Hz 

30 K Ohm



LF 60



Temperaturstabiliseringen med NTC-modstanden R16 foregår således: En fo r stor strøm vil 
forårsage en større temperatur, og dermed en lavere modstand, hvilket sænker transistorernes 
strøm, hvor den fø r var på vej op.

Også ved en fo r høj omgivelsestemperatur v il NTC-modstanden regulere.



LF 60

KOMPONENTLISTE

RI 470 Ohm
R2 18 K Ohm
R3 1 K Ohm
R4 4,7 K Ohm
R5 560 Ohm
R6 100 Ohm
R7 4,7 K Ohm
R8 82 K Ohm
R9 2,2 K Ohm
R10 1,5 K Ohm
R11 4,7 K Ohm
R I2 2 K O hm
R13 33 Ohm
R 14 47 Ohm
R15 1 K O hm
R16 500 Ohm
R17 18 Ohm
R18 10 Ohm
R19 18 Ohm
C1 32 uF /10vo lt
C2 80 uF /2,5 volt
C3 100 uF /40 volt
C4 100 uF /40 volt
C5 100 uF /40 volt
C6 32 uF /10 volt
C7 100 uF /40 volt
C8 4,7 nF
C9 1000 uF /2.5 volt
CIO 3  x 250 uF /16 volt
D1 BA 100
T I AC 125
T2 AC 128
T3 AC 127
T4 A D  149
T5 A D  149
T6 AC 128



LF 70 STEREOEKSPANDER

LF 70 stereoekspanderen passer t il opstillinger med plus t i l stel. Funktionen er ganske den 
samme som for A F  70:

Da LF 7 0 er modkoblet ligesom AF 70, er forstærkningen fo r disse næsten den samme, men 
LF 70 har en lid t større harmonisk forvrængning, og en noget større intermodulationsfaktor.

TEKNISKE DATA

Spænding
Strøm
Frekvensgang
Signal/støj
Forvrængning
Intermodulation

9 volt
10 mA

2 0 - 20.000 Hz t i  dB 
56 dB 

1% 
2%



LF 70

L F  - A F  70

KOMPONENTLISTE

RI 3.3 K Ohm
R2 3.3 K Ohm
R3 1 K Ohm
R4 15 K Ohm
R5 5 K Ohm
R6 390 Ohm
R7 15 K Ohm
R8 2,2 K Ohm
R9 2,2 K Ohm
RIO 1 K Ohm
Cl 6,4 uF /25  volt
C2 6,4 uF/25 volt
C3 50 uF /6,4 volt
C4 6.4 uF/25 volt
C5 6,4 uF /25 volt
TI AC 128
T2 AC 128



LF 75 KUNSTSTEREOENHED

Kunststereoenheden LF 75 er funktions-mæssigt identisk med AF 75,

Man har anvendt germaniumtransistorer i stedet for siliciumtransistorer som i A F  75. Det 
betyder, a t v i får ringere frekvensgang og større forvrængning på grund af transistorernes 
mindre forstærkning, og dermed mindre modkobling.

LF 75 er anvendelig sammen med ældre germaniumforstærkere med plus t i l stel. LF 75 er 
på trods af de lid t forældede transistorer fu ld t på højde med de fleste germanium-konstruk
tioner.

TEKNISKE DATA

Spænding 9 volt
Strøm
Frekvensgang
Forstærkning
Forvrængning
i nermodulation
Indgangsimpedans
Udgangsimpedans

4,5 mA 
10-20 .000  Hz 

1 gang 
0,3% 

5%
300 K Ohm 

2 K Ohm



LF 75

LF  AF 75

KOMPONENTLISTE

RI 470 K Ohm R18 1 K Ohm
R2 15 K Ohm R19 470 Ohm
R3 10 K Ohm R20 3,9 KOhm
R4 8.2 K Ohm
R5 6.8 K Ohm Cl 100 nF
R6 5 K Ohm C2 80 uF/2,5 volt
R7 4,7 K Ohm C3 100 nF
R8 6.8 K  Ohm C4 100 nF
R9 1,2 K Ohm C5 50 nF/6.4 volt
R10 33 K Ohm C6 47 nF
R i l 5.6 K Ohm C7 80 uF /2,5 volt
R12 6.8 K Ohm C8 6,4 uF/25 volt
R13 33 K Ohm C9 6,4 uF/25 volt
R14 5.6 K Ohm
R15 1 K Ohm TI AC 126
R16 3.9 K Ohm T2 AC 1-25

R17 3,9 K Ohm
T3
T4

AC 125 
AC 125



LF 76 UNIVERSELT DELEFILTER

LF 76 er en virk'elig morsom konstruktion, der kan benyttes t i l flere ting. Hvis man har 
brug fo r et delefilter t i l  sine højttalere, indeholder LF 76 et komplet stereosæt.

Sender v i signalet ind på 5 og 1, kan v i tage det ud t i l en mellemtonehøjttaler over 7 og 3, 
medens en bashøjttaler tilsluttes 8 og 3. R I skal her kortsluttes. Benytter vi også en dis
kanthøjtaler, kan to  eller en af de små kondensatorer udtages og kobles i serie med diskant
højttaleren over 7 og 3.

Hvis v i v il lave kunststereo med faseforskydning og overlappende frekvensområder,må der 
et par forbindelser mere: 7  og 9, samt 8 og 10 kortsluttes hver fo r sig. 2  kortsluttes til 
6 o g v i forbinder forstærkerens udgang ti l 5 og 6. De to  "stereohøjttalere" forbindes t i l 7 og 
4 fo r venstre, og 10 og 4 fo r højre højttalers vedkommende.

Ved brug sammen med et antal A T  60, psychedelic unit's, kan man lave en psychedelisk 
box, med hvilken man kan få forskellige lamper t il a t lyse op i takt t i l  musikkens bas, mel
lem og diskanttoner.

TEKNISKE DATA

Effekt
Frekvensdeling
Belastning

25 w att 
1000/3500 Hz
3,2 - 16 Ohm



LF 76

KOMPONENTLISTE

R1 1 Ohm
R2 1 Ohm
R3 1 Ohm
Cl 10 uF /35 V
C2 10 uF/35 V
C3 10 uF/35 V
C4 10 uF/35 V
C5 10 uF /35 V
C6 10 uF /35 V
C7 10 uF /35 V
C8 10 u F /3 5 V
C9 10 uF/35 V
C10 10 uF/35 V
C11 10 uF/35 V
C12 10 uF /35 V
C13 10 uF /35 V
C14 10 uF /35 V

LI 0,12 mH
L2 0,12 mH



LF 90 TONEKONTROL

LF 90 er en lonekontrol t il germaniumforstærkere med plus t i l stel.

Tonekontrollen har på grund af sammenbygningen med en transistor en forstærkning på 1 
gang, hvor en tonekontrol nomalt dæmper ca. 10 gange.

Tonekontrollen er opbygget som en frekvensafhængig, justerbar, modkobling. Modkoblings
spændingen lober fra transistorens kollektor t il basis.

Opstillingen minder meget om A F 90.

TEKNISKE DATA

Spænding
Strøm
Frekvensgang
Tonevariation

20 volt 
1 mA 

2 0 -2 0 .0 0 0  Hz
Bas, 30 dB v. 50 Hz 

Diskant, 30 dB v. 15.000 Hz



LF 90

KOMPONENTLISTE

R1 4,7 kohm
R2 4,7 kohm
R3 4,7 kohm
R4 33 kohm
R5 4,7 kohm
R6 68 kohm
R7 8,2 kohm
R8 4,7 kohm
R9 1 kohm

PI 200 kohm
P2 200 kohm

Cl 4 u F /1 0 V o lt.
C2 47 nF
C3 47 nF
C4 6,4 u F /25 Volt.
C5 1,5nF
C6 80uF /2 ,5  V o lt.

T I AC 125



LF 95 TONEMODUL

LF 95 er en lone- og korrektionskontrol som A F 95. I LF 95 har man blot benyttet ger
maniumtransistorer og vendt e lektrolytter og batterispænding, så konstruktionen kan anven
des sammen med andre forstærkere med plus t il stel. Korrektionskontrollen er meget an
vendt ved overspilning mellem grammofon og bånd, hvor kvaliteten a f forældede plader kan 
forbedres væsentligt.

TEKNISKE DATA

Spænding
Strom
Frekvensgang 
Forstærkning 
Forvrængning 
Andre data som A F 95

24 vo lt DC 
10 mA 

10-20 .000  Hz 
20 dB 
0.3%



LF 95



HF 61 KRYSTALAPPARAT

HF 61 er et krystalapparat efter gamle principper.

Det af JOSTY K IT  leverede byggesæt indeholder alle nødvendige dele for at blive "den lille 
radioamatør".

HF 61 er e t byggesæt, der er e ffektiv t og let at få t i l a t virke for amatører.

Grov-afstemningen foretagesved at lægge flere eller færre vindinger på ferritstaven. Hvis det 
rigtige viklingstal er fundet, kan man lægge stolpen på et paphylster, også forskyde det til 
korrekt afstemning. I Københavnsområdet virkede den lille  konstruktion fortræ ffeligt med 
ca. 50 vindinger. Den modtagne station kom igennem med stor kra ft på langbolgebåndet. 
Finjustering sker med C2.
Som antenne er det for det meste nok at anvende 1 m ledning, forbundet t i l et vandror, 
gasrør eller metalstakit.

HF 61 kan med godt resultat tilsluttes en lille forstærker. AF 20 eller lignende.



KOMPONENTLISTE

C1 4,7 nF
C2 300 pF drej

R I 10 K Ohm

D1 A A  119

L1 Ferrit m. 50 vdg. Litze



HF 65 FM-SENDER

HF 65 er i ukyndiges hænder en aldeles ulovlig sender, der er beregnet som målesender for 
radioreparatører etc.

Senderen kan arbejde på TV  og FM-bånd, og skal indbygges i en metalæske fo r ikke at ud
stråle på ulovlig frekvens. Signalet t i l  den tages gennem et skærmet kabel, og føres direkte 
t il radioens antenneindgang.

Det ønskede signal, som skal kunne modtages af senderen, sinus tone, m ikro fon eller musik, 
sendes ind t il styrkepotentiometeret R6. Signalet forstærkes i denne transistor 09 fores til 
senderoscillatoren, der bringes t i l at svinge i takt t i l  det tilfø rte  signal både på FM og AM.

Oscillatoren har kondensatoren C1 siddende til tilbagekobling. I den jordede basiskobling, 
der benyttes, er der ingen fasedrejning mellem kollektor og em itter. Kondensatoren i for
bindelse med den afstemte kreds kobler tilstræ kkeligt signal tilbage i medfase, så oscillato
ren svinger.
Udgangssignalet føres gennem et udtag t i l antenne eller kabel.

Det er forbudt at anvende HF 65 som sender i Danmark.

TEKNISKE D ATA

Spænding
Strøm
Effekt
Følsomhed
Område

9 volt 
30 mA 

100 mW 
10 m V lavfrekvens 

50 - 200 M Hz



HF 65

4

KOMPONENTLISTE

RI 100 Ohm 1/8 Watt
R2 10 K Ohm 1/8 Watt
R3 10 K Ohm 1/8 Watt
R4 4,7 K Ohm 1/8 Watt
R5 220 K Ohm 1/8 Watt
R6 22 K Ohm
C l 3 pF pin-up
C2 470 pF pin-up
C3 470 pF pin-up
C4 4 u F /lO V  E lektro lyt
C5 4 u F /10V  E lektro lyt
C6 20 pF
T1 40452
T2 BC 170



HF 75 FM -  MODTAGER

HF 75 er en superregenerativ modtager t i l frekvenser mellem 25 og 200 M Hz'.

Modtageren, der kun benytter een transistor, er endog overordentlig følsom.

Princippet i en superregenerativ modlager er følgende:
Med en transistor og en afstemt kreds, bringes trinnet t i l at svinge på ganske samme måde 
som en senderoscillator. Frekvensen er f.ex. 100 M Hz. Med en anden afstemt kreds, bringes 
oscillatoren nu til at gå i sving på om kring 50 K Hz. Denne frekvens kaldes quench-trekven-
sen.

Quench frekvensen er ikke sinusformet som oscillatorfrekvensen, men savtakformet.

Hovedoscillatoren bringes med quench-frekvensen t i l at blive mere og mere ustabil og tilsidst 
gå i sving. Lige for den går i sving på oscillatorfrekvensen, er den afstemte kreds yderst fø l
som for ydre påvirkninger, og et modtaget signal vil forstærkes kra ftig t.
Hver gang o x illa to ren  når svingningsgrænsen, får v i registreret signalstyrken, og denne infor
mation kan vi sende ind i en LF forstærker

Forsyningsspænding
Forsyningsstrøm
Modtageområde
Modtagemåde
Tilslutningsspænding ti l radio

9 volt 
2  m A 

25 - 200 M Hz 
superregenerativ 

50 m V
Tilslutningsspænding til hoj impedans øreprop 50 m V



HF 75

H P  75

C1 20 pF
C2 20 pF
C3 47 nF
C4 470 pF
C5 47 nF
C6 22 nF
C7 12.5 uF
C8 12.5 uF

T1 2N918

L1 2-10vindinger monteringsiréd, 5  mm 0  diamele 
L2 2 vindinger monteringstråd, 5  mm 0  diameter 
L3 0,68 uH 1 Am p. Drosselspole.
L4 4  cm afisoleret monteringstråd.



HF 80 VHF ANTENNEFORSTÆRKER

HF 80 er en antenneforstærker uden afstemte kredse, hvorfor den dækker Kele TV-og 
FM-båndet saml Walkie-talkie kanalerne.

Forstærkningen er om kring 10 dB.

Fremkomsten af billigeUHF-transisforer. 2N918, har muliggjort denne opstilling. Transisto
rernes forstærkning er over 100, hvorfor det har været nødvendigt med en meget kraftig 
modkobling.

Hvis diagrammet betragtes, ses det, at begge transistorer er modkoblet. Transistoren T1 gen
nem R1 og C3, og T2 gennem R5 og C7.

52 er et filte r, der fjerner mulighed fo r tilbagekobling og selvsving fra T2 t il T I .

53 er indsat for at føre jævnspænding t il transistorerne og hindre det forstærkede højfre
kvenssignal i at kortslutte, • det skulle jo  helst blive kraftigere ved passagen gennem HF 80.

Det er meget vigtigt at overholde impedanser fo r ind- og udgange. Se HF 90 beskrivelsen, 
der omtaler korrekt tilpasning t il antenne og modtager.

TEKNISKE DATA

Spænding 9 volt
Strøm 10 mA
Forstærkning 10 dB



HF 80

H F  80

KOMPONENTLISTE

RI 270 Ohm
R2 18 K Ohm
R3 1,8 K Ohm
R4 18 Ohm
R5 270 Ohm
R6 18 K Ohm
R7 1 K Ohm
R8 18 Ohm
C l 1 nF
C2 3 pF
C3 100 pF
C4 100 pF
C5 1 nF
C6 15 pF
C7 100 pF
C8 100 pF
C9 1 nF
SI HF DROSSEL.
S2 HF DROSSEL.
S3 HF DROSSEL.
T I 2N 918
T2 2N 918



HF 85 UHF ANTENNEFORSTÆRKER

HF 85erenantenneforstæ rkeraf næsten samme type som HF 80, men a f hensyn ti l tilbage
kobling er C9 og C10 indsat extra. Det kan måske i forste omgang være svært at se funktio 
nen, fordi de er monteret over C5, men på prin tet går C5 til stel et andet sted. Ved UHF er 
det meget svært at holde stel helt "k o ld t" ,  hvorfor det viste indeksperimenterede kunstgreb 
er indføjet.
Der er ydermere ændret en smule på modstande og prin tlayout samt transistorer, hvilket har 
hævet forstærkningen.
Printet er gjort så s to rt,a t HF 85 passer i en standard antenneæske for mastmontage.

TEKNISKE DATA

Spænding 12 - 18 volt DC, 9V  kan også anvendes, dog med
mindre forstærkning.

Strøm
Forstærkning
Frekvensområde

max. 20 mA 
14 dB 

100 - 800 M Hz

LANDSKRONAGADE 72 -  29 01 35 -  HOLBERG RADIO



HF 85

H F  85 S2

KOMPONENTLISTE

RI 270 Ohm C5 1 nF
R2 18 K Ohm C6 15 pF
R3 1,8 K Ohm C7 100 pF
R4 18 Ohm C8 100 pF
R5 270 Ohm C9 1 nF
R6 18 K Ohm CIO 1 nF
R7 1,2 K Ohm C11 1 nF
R8 18 Ohm S1 0,68 u H
R9 270 Ohm S2 0,68 uH
C1 1 nF S3 0,68 uH
C2 3 pF S4 0.68 uH
C3 100 pF T1 B F Y 90
C4 100 pF T2 B F Y 90



HF 90 ANTENNEFORSTÆRKER

HF 90 antenneforstærkeren lindes i 3  forskellige udgaver.
HF 90/1, der er beregnet til TV-kanal 2. 3 og 4. HF 90 /2 kan benyttes t il FM-båndet, mens 
HF 90 /3 er t i l TV-kanal 5 t il 10.

En antenneforstærker har sin berettigelse, hvor antennesignalet svækkes på grund af lange 
ledninger eller flere tilsluttede apparater.

Da antenneforstærkere forstærker den atmosfæriske støj sammen med det indkom
mende signal, v il en antenneforstærker sjældent alene give en forbedret billed- eller lydkva 
litet.

Hvis modtagerapparatet derimod har en for svag HF-forstærkning, kan en antenneforstær
ker hjælpe.

Det skal b lo t pointeres, at en antenneforstærker i almindelighed ikke er noget mirakel m id
del mod dårlig modtagelse, hvis antennen og modtageren, samt kabelnedføringen er i orden.

Den viste konstruktion er bestykket med en germanium-HF transistor. Koblingen er basis
jordet. hvilket giver den største forstærkning med denne transistor.

Indgangen skal belastes med 70 - 75 Ohm antenne, og modtageren skal være af 70 - 75 Ohm
typen. Hvis modtageren er a f 300 Ohm-typen må man indsætte en 75/300 Ohm antenne
transformator mellem forstærkeren og modtageren.

Der skal benyttes korrekt antennekabel, antenne, transformatorer og samleled, lige som 
HF 90 skal monteres på antennemasten, ikke gerne over 1 m fra antennen.

Spændingen kan føres gennem antennekablet ved indsættelse a f de viste komponenter.

Hvis man ikke følger de ovenstående monteringsregler v il forstærkeren gå i sving, hvilket kan 
ses som streger over billedet på T V , eller høres som brum visse steder på FM-skalaen. Selv
sving kan også gøre et eventuelt svagt signal svagere.

TEKNISKE DATA

Spænding 9 volt
Strøm 2,5 mA
Forstærkning 12 dB
Impedans 75 Ohm

JOSTY KIT -  DET FAR DE HOS DERES EGEN FORHANDLER -  JOSTY K IT -  SAMME PRIS OVER HELE LANDET



HF 90

KOMPONENTLISTE

T I GM 290
C1 2,2 nF
C2 820 pF
C3 20 pF
C4 4,7 nF
C5 2,2 nF
RI 1 KOhm
R2 5,6 K Ohm
R3 15 K Ohm
S2 HF-drossel



HF 95 AM ANTENNEFORSTÆRKER

HF 95 er en lille  antenneforstærker t il mellem og kortbolge.
Det er egentlig fo rkert at betegne HF 95, én forstærker, fordi dens forstærkning a f signalet 
er under 1. Spændingsforstærkningen er meget tæt ved 0 dB, men da den længde antenne 
man normalt kan benytte t i l en AM-radio er ringe, og dermed har en høj impedans, v il en 
almindelig antenneindgang belaste den lille, stumpe antenne så kra ftig t/a t v i næsten intet 
signal hører.
HF 95eren IMPEDANSOMSÆTTER a f ganske samme art som kendt fra lavfrekvensteorien, 
hvor den benævnes emitterfølger. Man belaster altså ikke antenne, hvorfor alt det signal den 
indeholder kommer ind t i l  modtageren.
Impedansomsætningen med en antenne på 5 meter er så effektiv, at HF 95 's virkning kan 
sammenlignes med en forstærkning på omkring 12 dB.

TEKNISKE DATA

Spænding
Strøm
Frekvensområde
Indgangsimpedans
Udgangsimpedans
Forstærkning
Sammenlignet forstærkning

9 vo lt DC 
2.5 mA 

500 K H z  - 10 M H z 
47 K Ohm 

75 Ohm 
• 1 dB 
12 dB



HF 95

KOMPONENTLISTE 
R1 82 kohm 
R2 8 2 kohm 
R3 470 kohm
R4 3.9 kohm

C1 10 nF 
C2 470pF

T1 GM 290



Ml 10 UNIVERSALMETER

M l 10 er en tilsats t il strømforsyninger, der med et 1 m A måleinstrument kan bringes t i l at 
måle 10 vo lt. 30 vo lt, 100 m A og 1000 mA.

Med omskifteren kan man vælge formodstand på voltområderne og shuntmodstand på 
strømområderne. På grund af de temmelig små modstande ved strømmåling er disse lagt i 
prin tet, der altså er en slags tykfilmkredsløb.

TEKNISKE DATA

Indgangsspænding
Udgangsstrøm
Overstrøm

30 vo lt max. DC 
Målelig ind til 1 Amp. 

Delvis sikring ved D l



Ml 10

KOMPONENTLISTE

RI
R2
R3
R4
R5
D l
01

10 K Ohm 
15 K Ohm 
15 K Ohm 

1 Ohm 
1 Ohm 

BA 100
Omskiftere 4 gange med gensidig udlosning



Ml 60 SIGNALINJEKTOR

M l 60 er en astabil m ultiv ibrator, der leverer en firkantet " to n e " på om kring 1000 Hz.

Multivibratoren kan benyttes som fejlfindingsinstrument t i l både HF og LF, idet den spe
cielle kurveform indeholder så mange overtoner, at de endog kan høres, hvis M l 60 tilsluttes 
antenneindgangen i en FM modtager. Den astabile multiviibrators funktion  er om talt i grund
bogen.

HvisMI 60 kobles foran en FM-sender, HF 65,fås en støjsender. Støjsendere anvendes meget 
i den "ko lde krig mellem øst og vest", men er absolut forbudt i Danmark.

TEKNISKE DATA

Spænding
Strøm
Udgangsspænding
Frekvens

1,5 t i l 9  volt DC 
2 mA ved 9 volt DC 

1 volt pp. ved 1,5 volt 
1 K Hz



Ml 60

MI  60 +

KOMPONENTLISTE

RI 4,7 K O h m -1/8 W
R2 120 K O h m -1/8 W
R3 120 K O hm - 1/8 W
R4 4,7 K O hm - 1/8 W
C1 10 nF
C2 10 nF
C3 10 nF
T1 BC 170
T2 BC 170

4
 ro



Ml 70

M l 70 er et forstærkervoltmeter,der kan benyttes t i l måling af meget små vekselstrømme 
og spændinger. Hvis man indsætter en om skifter og et antal faldmodstande, kan man måle 
fra 50 mV ti l 100 vo lt. Se G9. - spændingsdeler.

Følsomheden kan justeres t i l et m inim um på 20 m V effektiv  spænding.

Der skal benytteset måleinstrument på 100 uA. Dette følger ikke med konstruktionen, hvis 
den købes som byggesæt.

M l 70 består af en 3  trin  DC-koblet forstærker med en temmelig høj indgangsimpedans og 
et godt frekvensområde. Indtil 1 M Hz varierer målingerne ikke væsentligt over 2  - 3 dB.

Indgangstrinnet er modkobletviaemitter/basismeden kondensator C2. og udgangstrinnet er 
modkoblet fra kollektor af T3 t i l em itter på T2. Da vi går t i l em itter,er fasedrejningen kun 
180 grader, hvorfor vi får en modkobling. Var T 2  og T 3 koblet fra kollektor af T 3  t i l basis 
af T2, v ille  fasedrejningen være 360 grader, hvilket v ille  bevirke selvsving, også kaldet med
kobling. C5 fører vekselspænding fra T3 t i l  ensretterne,der sørger for.at måleinstrumentet 
får DC. D3 er en sikringsdiode, der hindrer ødelæggelse af instrumentet ved overspænding.

Ved AC strømmåling sender man strømmen gennem en lille modstand, f.ex. 1 Ohm, og måler 
spændingen over den. Via Ohms lov kan strømmen da bestemmes. Måleinstrumentet kan da 
opmærkes i STRØM DIREKTE.

TEKNISKE DATA

Spænding
Strøm
Indgangsimpedans
Frekvensgang
Tilslutningsmeter
Følsomhed

9 vo lt, bør være stabiliseret 
10 mA 

130 K Ohm,15 pF 
1 0 -0 ,8  M H z±3dB  

100 uA 
20 m V eff. max.



Ml 70

M I  70

KOMPONENTLISTE

RI 15 K Ohm
R2 10 K Ohm
R3 8,2 K Ohm
R4 6,8 K Ohm
R5 3,9 K Ohm
R6 4,7 K Ohm
R7 270 Ohm
R8 5 K Ohm
R9 1 K Ohm
RIO 2,2 K Ohm
C l 100 nF
C2 80 uF /2,5 V
C3 80 uF /2,5 V
C4 10 uF /16 V
C5 10 uF /16 V
C6 25 uF/6,4 V
T1 AC 126
T2 AC 125
T3 AC 127
D1 A A  119

D2 A A  119
D3 BA 100



Ml 80

M l 80 er en tonegenerator af professionelt tilsnit. Sammen med M l 90 er den udmærket t i l 
måling og analyse a f LF-forstærkere.

M l 80 er også ny ttig  ved måling af harmonisk forvrængning og intermodulation. 

Opstillingen viser en Wien-bro, og en 3  trins DC-forstærker.

DC-fQrstærkeren bringes t i l at gå i sving ved tilbagekoblingen fra R14 ti l R6. gennem kon
densatoren C5. De frekvensbestemmende komponenter er Cx og R I, R2 og R3, - et stereo
potentiometer. Ved hjælp af en om skifter kan man vælge i hvilket niveau udgangsspændin
gen skal ligge og så finjustere med R 10. Med trimmepotentiometeret R14 justeres t il m in i
mal forvrænging. Trinnet er da næsten ved at gå ud af sving.
A f hensyn t il målingerne må M l 80 tilsluttes et stabilt batteri, eller en meget stabil og brum
fri strømforsyning, f.ex. NT 27, Der behøves da selvfølgelig ingen sikring. NT 27 må nemlig 
ikke samtidig benyttes som laboratoriestrømforsyning. M l 80 medlevereset antal konden
satorer, og man må selv købe omskifteren t i l bestemmelse a f områdefrekvensen.

TEKNISKE DATA

Spænding
Strøm
Frekvensområde
Udgangsspænding
Forvrængning

24 vo lt DC 
30 mA 

10 H z - 1 M H z  
25 - 250 - 2500 mV 

0,2% Harmonisk



Ml 80

M I  80

KOMPONENTLISTE

RI 820 Ohm
R2 820 Ohm C6 1600 uF/10V
R3 10 K Ohm LINIÆ R PI 6 vo lt/0 ,05 Am p
R4 12 K Ohm T I BC 170
R5 3,9 K Ohm T2 BC 170
R6 1 KOhm T3 40 452
R7 330 Ohm
R8 1 K Ohm
R9 270 Ohm
R10 470 Ohm
R11 820 Ohm
R12 82 Ohm
R13 10 Ohm
R14 470 Ohm
C1 20 pF
C2 20 pF
C3 1 nF
C4 1600 uF/10V
C5 1000 uF /lO V



Ml 90 FIRKANTGENERATOR

M l 90 er en funktionsgenerator t i l anvendelse sammen med sinusgeneratoren M l 80.

Ti innet er opbygget med 3 transistorer, og består af et forstærkende indgangstrin, en schmitt- 
trigger og en fasevender,der sorger fo r at vi kan udtage DC-spændingen direkte over udgan
gen og stel, uden at føre signalet gennem en kondensator, der kan deformere den rette firkant.

Trinnet kan spændes foran en tæller og omforme enhver signalform ti l firkantform .

En anden anvendelse, er brug a f Ml 90 t i l guitarforvrænger. A lle  indkomne signaler om for
mes ti l væmmelig firkantet,hård lyd!

TEKNISKE DATA

Spænding
Strøm
Frekvensområde
Udgangsspænding

24 vo lt DC 
30 mA 

1 Hz - 1 M Hz 
10 vo lt DC-puls

Først t i l lev. 1971.



Ml 90

M I  90

Foreløbig KOMPONENTLISTE
Ret t i l ændringer forbeholdes

R I 6.8 K Ohm Cl 1 nF

R2 4,7 K Ohm
R3 1,2 K Ohm T I BC 170

R4 100K Ohm T2 BC 170

R5 3.9 K Ohm T3 BC 170

R6 470 Ohm
R 7 470 Ohm
R8 2,2 K Ohm
R9 390 Ohm



NT 10 STRØMFORSYNING

NT 10 er en uhyre prisbilliq strømforsyning specielt beregnet t i l  transistorradioer med et 
forbrug på mindre end 1 - 2 Watt.

Der er benyttet en transformator på 12 vo lt. 100 mA. Denne vekselspændina ensrettes og 
holdes nogenlunde konstantaf ladekondensatoren C l . Brum frafiltreres med kondensatoren 
C2 og modstanden R1. Der kan isættes forskellige værdier a f R I. T il forsyning a f transistor
radioer på 9 volt isættes en 10 Ohm modstand, medens man ti l forforstærkere og antenne
forstærkere benytter en 1 K Ohm modstand.

Kondensatoren og spolen er indsat, tor at strømforsyningen umiddelbart kan tilsluttes an
tenneforstærkere, hvor signalet fra antenneforstærkeren skal fores ned sammen med spæn
dingen ti l forstærkeren.
Spændingen på udgangen er ved 12 volt AC lig 16 volt DC. Hvis man ønsker 9 vo lt t i l  en 
transistorradio.skal man kun benytte en enkelt af ensretterbroens 4 dioder.

TEKNISKE DATA

Ind
Ud

220 vo lt AC. export model 110, 127 og 150 volt 
9  eller 16 vo lt DC



NT 10

N T  lO

KOMPONENTLISTE

R1 10 O h m / IK  Ohm 
C l 250 uF /16 volt
C2 250 uF/16 volt
C3 1 n F /1 2 5 vo lt
S1 0,68 uH/1 A



NT 15 STRØMFORSYNING

NT 15 er en ældre strømforsyning tænkt anvendt som power-supply t il transistorradioer 
etc. Strømforsyningen er spændingsstabiliseret med Z1 og transistoren T I ,  men ikke brum
stabiliseret. Brummet fra udgangen er fuldstændig afhængig af belastningen. Ved 500 mA 
strømforbrug er brummet ca. 500 -1000 mV.

TEKNISKE DATA

Spænding 9 vo lt. ændres med anden zenerdiode og R I t il an
den spænding 

500 mA 
1000 mV

Strøm
Brum



NT 15

KOMPONENTLISTE

R1 390 Ohm
C1 250 uF /25  volt
C2 3x250 uF /25  volt
V T  BY 122
Z1 ZF 9.1
T1 A D  149
NT NT 4221



NT 20 STRØMFORSYNING

NT 2 0 er en ” go' gammel" germaniumstrømforsyning til brug sam'men med mindre udgangs
forstærkere.

Hvis den skal bruges som laboratoriestromforsyning, kan brummet nedsættes ved at dele R1 
op l i l  to modstande på 470 Ohm i stedet for den ene på 820 Ohm. Fra m idtpunktet af de to 
indsatte modstande monteres C4 med *  t i l stel. Så er opstillingen 10 gange mere brum fri. T il 
forstærkerformål er NT 20 im idlertid udmærket anvendelig uden ændringer.

Grunden ti l at en brumbegrænsning overhovedet omtales er,at man ved laboratorie-arbejde 
tils lutter selv meget følsomme forforstærkere direkte t il strømforsyningen uden det RC-led, 
der normalt er placeret i den færdige forstærker. En udgangsforstærker er ikke så følsom for 
brum, hvorfor den kan tilsluttes direkte t i l NT 20

TEKNISKE DATA

Spænding 5 - 34 v o lt, bør kun varieres t il 25 volt
Strøm 500 m A fra 5  til 24 volt
Brum 500 mV, 50 m V ved 2 x R I = 4 7 0  Ohm 1/4 W



NT 20

KOMPONENTLISTE

R1 820 Ohm
R2 1 K O hm
R3 10 K Ohm
Cl 100 uF/40 V
C2 250 uF /25 V
C3 100 uF /40 V
C4 250 uF/25 V
T I A D  149
T2 AC 128
Z1 ZF 4.7
V T BY 122
NT NT 4222



NT 25 STRØMFORSYNING

NT 25 er en stabiliseret siliciumstrømforsyning t i l mindre, ikke krævende opgaver. Den er 
beskyttet mod kortslutning.

2 -  18 V olt±2%  
0,5 Amp. 
0,8 Amp.

Spænding:
Max. strøm: 
Kortslutningsstrøm



NT 25

KOMPONENTLISTE

R»
R1 2,2 K Ohm
R2 1 K Ohm 1/2 Watt
R3 1 K Ohm 1/2 Watt
R4 1 K Ohm 1/2 Watt
R5 1 K Ohm 1/2 Watt
R6 2,2 K  Ohm 1/2 Watt
R7 1 K Ohm 1/2 Watt
R8 10 K Ohm
R9 5 K  Ohm
Cl 3  x 100 uF/40V.
C2 3  x 250 uF/16V.

T I BC 107
T2 40 452
T3 2N 3055
T4 40 452

Dl BA 100
D2 IN  3754
Vt BY 122

NT NT 4222



NT 27 STRØMFORSYNING

NT 27 er en lille  udgave al NT 35. Den kan kun levere 1 Ampere, men er ellers identisk 
med NT 35.
For koblingsmetoden se NT 35.

TEKNISKE DATA

Spænding 1 ,5 -2 0  volt ved 1 A. Ved 0,5 A , 30 volt
Strøm 1 Ampere
Brum 1 5 m V ve d 1 A

5 m V ved 500 mA 
1 m V ved 100 m A



NT 27

KOMPONENTLISTE

RI 2,7 K Ohm w att C4 1 nF/125 volt
R2 1 Ohm 2 watt C5 1 nF/125 volt
R3 1 Ohm 2 watt C6 1000 uF /40 volt
R4 1 K Ohm C7 100 uF/40 volt
R5 10 K Ohm C8 100 uF/40 volt
R6 100K Ohm C9 100 uF/40 volt
R7 1 K Ohm D1 BY 164
R8 10 K Ohm 0 2 BA 100
R9 560K Ohm T I 2N3055
R10 220K Ohm T2 BC 341
R11 4,7 K Ohm T3 BC 170
Cl 1 nF/125 volt T4 BC 170
C2 1 nF/125 volt
C3 1 nF/125 volt



NT 30 STRØMFORSYNING

NT 30 strømforsyningen er en lid i ældre type, men med god stabilisering og indbygget elek
tronisk sikring, der v irker som strømbegcænser.
Ved større strøm end den normerede, vil spændingen falde mod nul, og vi får ikke nogen 
kortslutningseffekt afsat i de ydre kredsløb.

Denne kort'slutningssikring anvendes mest, hvor strømforsyningen straks etter kortslutning 
skal afgive strøm igen. Det er farlig t at efterlade denne strømforsyning i kortsluttet tilstand, 
da alle transistorer arbejder med maksimal effekt, - hvilket de ikke tåler i mere end nogle 
minutter. Hvis De skal have en strømforsyning med en langtidssikring, der slår helt fra , kan 
kombinationen af NT 35 og A T 10 anbefales.
NT 30 koblingen indeholder 5  transistorer. T4 og T2 udgør et Darlingtonpar, der giver stor 
forstærkning. Referencespændingen fås fra Z1, der får sin forspænding fra stel.
Den elektroniske sikring (strømbegrænser) består af D l ,  T1 og R2. Hvis strømmen stiger, vil 
der afsættes spænding over R2. Hvis denne spænding overstiger 0,7 vo lt, vil der gå strøm 
gennem T I ,  der "æ der" spændingen.der styrer udgangsspændingen. Denne strøm tages fra 
R3og R4, og føres igennem T I t i l stel, i stedet for t i l T2, der regulerer udgangsspændingen. 
R2 er dimensioneret således, at spændingen 0,7 vo lt nås ved en strøm på omkring 1,1 Ampe
re. De 0,7 volt opstår a ltid  over en siliciumdiode forspændt i lederetningen, ganske som i en 
ledende transistor fra basis t i l emitter.

TEKNISKE DATA

Spænding
Strøm
Kortslutning
Brumspænding

9 - 30 vo lt DC 
1 Ampere

1.3 Ampere 
20 mV



NT 30

KOMPONENTLISTE

RI 10 K Ohm
R2 3 x 1 Ohm
R3 180 Ohm
R4 3.3 K Ohm
R5 330 Ohm
R6 1 K Ohm
R7 6.8 K Ohm
R8 2;2 K Ohm
R9 1 K Ohm
RIO 1 K Ohm
R11 4,7 K Ohm

C l 4x100 uF/40V
C2 2x100 uF/40V
C3 1000 uF/35V

TI AC 127
T2 40 452
T3 40 452
T4 2N 3055
T5 AC 128

D1 BA 100
Z1 ZF 4,7
VT B40 C2200

NT NT 5302

Trim

Hl



NT 35 STRØMFORSYNING

NT 35 er en professionel strømforsyning i en rimelig prisklasse. Strømforsyningen kan ud
styres med den elektroniske PLUG-IN sikring A T  10, der kompletterer dette byggesæt.

Ved sammenkobling med måleinstrument-kittet M l 10, der er specielt beregnet t i l strømfor
syninger, kan man opbygge et komplet laboratorieinstrument, med et strømområde på 0 
til 2 A  og et spændingsområde på 1,5 t i l 30 vo lt, samt med en elektronisk sikring der kan 
bringes t i l  at afbryde kontinuerlig t mellem 300 m A og 2,5 Ampere. Ydermere kan man ved 
hjælp af M l 10 måle på 4 områder, 10 V, 30 V, 100 mA. Området 1000 m A kan justeres 
om ti l 2  A  eller mere.

Strømforsyningen er opbygget med siliciumtransistorer, og seriekoblingen T I ,  T2 og T3 er 
en 3  trin 's  Darlingtonkobling der giver en overordentlig stor forstærkning, og dermed lavt 
brum. For at strømforsyningen ikke skal gå i sving på grund a f den enorme forstærkning er 
der indsat 3 afkoblinger, C3 til C5.
For ydermere at hindre modulationsbrum fra tilsluttede modtagerkoblinger er der forbundet 
2 kondensatorer over D 1. Zenerdioden er en almindelig siliciumdiode, BA 100,der har en 
zenerspænding på 0,7 vo lt. Sammen med den indbyggede zenerspænding i T4 på 0,7 volt 
fås tilsammen en laveste udgangsspænding på 1,4 vo lt, der dog er bragt 0,1 vo lt op med R 10. 
C7 fjerner brum fra D1, der kan løbe ind og blive forstærket i de 3 serietransistorer. C9 
overfører den fra udgangen kommende brummængde ti l modkobling, så vi får balanceret 
brummet over udgangen ti l det mindst mulige. C6 er den store ladekondensator, fra hvilken 
vi får strøm, når vekselstrømhalvperioden er nul. C8 hindrer ødelæggende induktionsstrøm
me.

TEKNISKE DATA

Spænding
Strøm
Brum

1 ,5 -3 0  vo lt DC 
2 Amp

15 m V ved 2 A . 
10 m V ved 1 A.

1 m V ved 100 mA



NT 35

KOMPONENTLISTE

R 1 2.7 K Ohm 5 Watt D l B40C2200 40 V o lt
R2 1 Ohm 2 Watt D2 BA 100 50 V o lt
R3 1 Ohm 2 Watt
R4 1 K Ohm 1/4 Watt T1 2N3055 110 V o lt
R5 10 K Ohm 1/4 Watt T2 BC 341 80 V o lt
R6 100 Ohm 1/4 Watt T3 BC 170 40 V o lt
R7 1 K Ohm 1/4 Watt T4 BC 170 40 V olt
R8 10 K Ohm 1/4 Watt
R9 560 Ohm 1/4 Watt
R10 220 Ohm 1/4 Watt
R i l 4.7 K Ohm 1/4 Watt

C l 1 nF 125 Volt
C2 1 nF 125 Volt
C3 1 nF 125 Volt
C4 1 nF 125 V o lt
C5 1 nF 125 V o lt
C6 2500uF 50 Volt
C7 100 uF 40 V o lt
C8 IOOOuF 40 V o lt
C9 100 uF 40 V o lt



NT 40 STRØMFORSYNING

N T40 er en stabilisere! strømforsyning specielt beregnet t i l d r ift af en forstærker af typen 
A F 60.

Strømforsyningen afgiver noget brum, fordi R I ikke er delt op dg afkoblet med en konden
sator til stel. Dette har dog kun betydning, hvis strømforsyningen skal benyttes t i l laborato
riebrug. Strømforsyningen er opbygget på samme måde som NT 50. Se evt. beregninger for 
denne.

TEKNISKE DATA

Spænding 24 t il 46 V o lt DC
Strøm v.46 volt 2,2 Ampere v. 24 V  DC 1,2 A.
Brum 0,5 vo lt



NT 40

KOMPONENTLISTE

R 1 2.7 K Ohm • 5 Watt
R2 4.7 K Ohm - 5 Watt
R3 4,7 K Ohm - 5 Watt
R4 10 K Ohm
R5 4,7 K Ohm Trimmepot.
R6 3.3 K Ohm

C l 1000 uF /35 V o lt
C2 1000 uF/35 V o lt
C3 2000 uF /50 V o lt

VT B40 C2200
NT SP 1265

T I 40 452
T2 2N 3055
T3 2N 3055

D1 ZF 9.1



NT 45 STRØMFORSYNING

NT 45 er en ustabiliseret strømforsyning t i l brug sammen med forstærkere som A F 61 ol., 
med effekter omkring 'lOOWatt v.3,2 Ohm HT. Der benyttes den samme kobling som i grund
bogen med en brokoblet ensretter, en ladekondensator og en transformator.
AF 61 og NT 45 leveres først nov. 1970.

TEKNISKE DATA

Ind 220 V o lt AC
Ud 60 V o lt DC ustabiliseret. Spidsstrøm 4 A



NT 45

N T 4 5

KOMPONENTLISTE

TR
C1
D l

22o vo lt prim , 40 vo lt sek. 2,5 A  
5000 uF/60 volt 
B 40 C 2200



NT 50 STRØMFORSYNING

NT 50 er en strømforsyning specielt beregnet t i l  d r if t  af en A F 65 eller A F  62 forstærker. 
Koblingsmetoden for denne seriestrømforsyning er im idlertid et decideret skoleeksempel. 
Det viste diagram kan da også dimensioneres t i l andre spændinger og strømme. 
Transistorerne T1 og T2 udgør et Darlington-par, hvor strømforstærkningen er T I x T2

I det foreliggende tilfæ lde.hvor der benyttes to  2N3055 med hver en minimumforstærkning 
på 25, er den totale forstærkning 625 gange.

A f spændingshensyn er 0 2  og C3 koblet i serie. Disse kondensatorer fjerner brum fra D1 
gennem R I. Hvisdemanglede.ville brumspændingen kunne løbe uhindret ind t il basis af T2.

R2 og D2 udgør en stabiliseret zenerspænding der gennem em itter på T3 er spændingsre
ference.

C5 er indsat for at hindre, at T I ødelægges ved modsatte induktionsspændinger fra fo rb ru 
geren.

R4, R5 og R6 er en spændingsdeler, der bestemmer strømmen ti l T3. C4 er koblet over R4 
og R5 for at al brum skal løbe t il T3 og modkoble sig selv. Hvis den manglede, v ille  noget af 
modkoblingen tabes gennem R4 og R5.

Vi vil nu prøve at bestemme samtlige komponenter i NT 50. Anvendelsen af symboler bur
de ikkeafskrække på dette stadiehvor DE formodentlig har forstået hele grundbogen rigtigt:

For NT 50 er givet: Ud 80 t i l 90 vo lt, 2,5 Amp.

Benyttet transformator, 70 vo lt AC. 2,5 A m p sekundær, 220 vo lt AC prim.

Ejnd. AC = 220 volt. E ,r  = 70 volt. 2 Am p. V i benytter da ensretteren B80C2200 fra ITT 
som kan tåle 80 vo lt AC og 2200 m A , max 3200 mA. Spænding for C1: E aq  = 70 volt, 
Eq c  = 70 volt x \/2 = 97 v o lt, og med 10% overspænding 97 vo lt +  9,7 vo lt = 110 volt.

Ved strømmen 2 ampere anvender v i en 2500 uF kondensator. Det skal b lo t bemærkes at 
man oftest vil anvende en 1000 uF kondensator ved 1 Amp. og en 5000 uF kondensator ved 
4 Amp.

Strømmen i To er valgt t i l  2,5 Amp. For en strømforstærkning, = 25, er basisstrømmen i 
T I :

lB =ic _  = 2 m m A  = !PQ mA

l(- for To er lige så stor som I g fo r T 1 plus strømmen gennem R ^da  de er indbyrdes fo r
bundne. R3 er en holdmodstancC hvis strøm normalt vælges lig 25% af basisstrømmen t i l  T I .  
Strømmen gennem Rg er en holdmodstan
Strømmen gennem R3 er således 25 mA. Ved en udgangsspænding på maximalt 90 vo lt er 
således 90,7 volt over R3 . Grunden ti l at der er 0,7 volt mere er, at en siliciumtransistor 
normalt har en indbygget zenerspænding fra B t i l  E.

R3 kan nu beregnes:
R = £  = 9Q-7V.aU = ca 4 7  K  0hm  

I 25 m A



NT 50
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NT 50

Iq  fo r T2 er således 100 m A +  25 m A = 125 mA. Med Iq  fo r T2 er: 

l B = 1 2 |jn A _  = 5 m A  Hvor «  = 25

R ] og Ry skal da iilsammen levere en strøm på 5 mA. Da spændingen på kollektor af T I 
er maximum 110 vo lt. og basis på T2 er min. 62 vo lt, er det maximale spændingsfaldca. 
50 volt. R j  +- 7 kan da beregnes:

r  = 6. =  a L «?.! U  10 K Ohm 
x 5 mA

For at være helt sikker på at kunne trække den nødvendige strøm, gøres modstanden halvt 
så stor, 5  K Ohm. Den kan da af hensyn t il transistorerne, der arbejder nær deres grænse
data, ikke gøres meget større. R j og C2 _ 3  udgør et RC-led.der fjerner brum. I praksis fjer
ner man 9/10  af brummet, hvilket i de allerfleste tilfæ lde er nok. Teoretisk burde man fjer
nedet ligeså mange gange, som transistorerneT1 ogT2 forstærker.Ved beregningen af NT 50 
er der givet en kondensator på 32 uF. Frekvensen over brokoblingen er 100 Hz.

Vi kan nu beregne kondensatoren's impedans:

Z °  ~  2 7Tx f x C ~ 6 x 102 x 32 x 1 0 -6  ~ 5CLQhm_

Hvis spændingsdeleren skal have en faktor på 10, må R j være 500 Ohm. Den samlede mod
stand af R i og R7 skal være 5  K Ohm. Ry skal således være 4.5 K Ohm. V i vælger en mod
stand pa 4,7 K Ohm t il Ry og en 560 Ohm til R |.

Det passer ganske udmærket.da Ry helst skal være 10 gange større end R j,  ford i R ] og 
^ 2 - 3 '  ^ ef uc*901 en tidskonstant, v il hæmme en hurtig indregulering ved betiening a f spæn- 
dingsjusteringen.

Nu bestemmes R2 og D 2 Der skal gå omkring 3  m A gennem |en zenerdiode a f typen ZD 62. 
Ved 80 vo lt fra strømforsyningens udgang.2, er der 80-62 vo lt = 18 vo lt over R ^ h v ilk e t 
giver:

R = E- = ■^ >~ =  6  K Ohm, valg :  4,7 K Ohm

Da T2 skal kunne variere udgangsspændingen, må strømmen i Tg variere med Tg's basis
strøm, 10 mA.

Denne strøm udgør kollektorstrømmen i Tg hvorfor vi kan udregne samme transistor's ba
sisstrøm:

l B "  = 0 .1 m A , hvor/5=  100 gange

For at R4. Rg og Rg skal udgøre en stabil spændingsdeler, skal strømmen i denne være 20 
gange større end T g’s basisstrøm, hvilket er 2  mA:

Ved 70 volt over de serieforbundne modstande.kan vi finde disses samlede værdi:

r  = E  = z a v a U . =  35  k  o h m
I 2  mA

I NT 50 har man valgt at benytte modstandene 3,3 K Ohm, 10 K Ohm og 12 K Ohm. Rg 
er valgt til ca. samme størrelse som summen af R4 og Rg, fordi der alligevel ikke går nogen 
strøm t i l Tg’s basis, hvis spændingen er lavete end emitterspændingen. V i benytter altså hele 
trimmepotentiometeret t i l indstillingen. B4 er indsat fo r at begrænse udgangsspændingen 
t il et m inimum på 70 vo lt. Den er 3.3 K Ohm.



NT 50

Vigtige regler for dimensionering:

E x I over T i må ikke overstige effektgrænsen. (30V x 2,5A = 75 W). Det samme gælder 
T2 og Tg, samt dioden Dg.

Ud fra disse principper skulle enhver kunne beregne sin egen strømforsyning efter behov og 
midler.

TEKNISKE DATA

Indgangsspænding 
Udgangsspænding :
Max. strøm 
Max. effekt
Max. Brumspænding ved 2 Amp.

220 V  AC 
70 - 90 V  DC 

2,5 Amp 
225 Watt 

100 mV



SA 5 SAMTALEANLÆG

SA 5

Med suppleringssættet SA 5 er det muligt at lave et samtaleanlæg med 1 hovedstation og 2 
bistationer, når man i forvejen er i besiddelse af udgangsforstærkeren LF 20 og forforstær
keren LF 30.

Det kan udmærket lade sig gøre at forbinde disse to  byggesæt med en om skifter og et poten
tiometer, men det vil fo r mange være lettere at benyttedet komplette k it  SA 5, hvor hele 
omskifteren er forbundet, og man kun behøver at tænke på ledningsforbindelser t i l bistatio
nerne.

A f diagrammet kan man se.hvorledes omskifteren er forbundet, samt hvorledes LF 20 og 
LF 3 0 er sammenkoblet. R I og C l er et RC-led,der hindrer selvsving gennem plusledningen, 
-motorboating.

TEKNISKE DATA

Udgangseffekt.

Spænding

Strøm

Stationsantal

1,2 Watt

9 vo lt DC fra batteri med en parallel
forbundet kondensator på 1000 uF 
/10 vo lt, eller en strømforsyning af 
typen NT 10. NT 15 eller NT 20.

300 mA max. 
1 hovedstation, 2 bistationer 

Som bistation er en højttaler på 4-8 
ohm egnet.



SU 20 SU 30 SU 40

SU 20

SU 20 er et sæt potentiometre, der kan sammensættes t i l en udmærket mixer. M ixeren in
deholder ikke nogen form for forstærkning.hvorfor de enkelte kontroller er indbyrdes a f
hængige.
Monoopstillingen, der benytter stereopotentiometre er dog koblet således,at den indbyrdes 
afhængighed er et m inimum, og indgangsimpedansen bevares.

SU 20 

MONO

SIGNAL UD

STEL

SU 30

SU 30 er et komplet sæt komponenter t i l forbindelse a f a lt mellem stikkontakten og trans
formatorens 220 vo lt side.
SU 30 består a f den nødvendige netledning, a f rette dimension, 2 x 0 ,75 tråd, dobbeltisole- 
ret, netafbryder, sikring, holder hertil og glimlampe ti l 220 volt.

SU 40 .

SU 40 består af et komplet sæt d instik t i l  indgang og højttalerudgang. Ved montage af fo r
stærkereer det meget praktisk at overholde en stiknorm, således at en's eget p rodukt passer 
t il færdige kabler og andre elektroniske apparater.
Den korrekte forbindelse er angivet på tegningen.

Kanal A Kanal B

Kanal B 2
Stel

Fri



SU 20

Stereokombinationen med SU 20

STEL



Universalinstrument i lommeformat

Multimetrix MX 209A - lige til at ha’ med på service

-  men også en læ kkerbid- 
sken fo r den ivrige hobby
tekn iker. Fylder næsten 
inte t, lille  vægt og dog 
robust udførelse i s lagfast 
plastickasse med kerne
magnet system og dreje- 
spo le  ophængt i fjedrende 
lejestene.

E lektrisk beskyttet mod 
overbelastning. 
Følsomhed: 20 kohm /V DC 
og 6,32 kohm /V  AC. 
N ø jagtighed: ±  1,5%. 
P ris : Kr. 187,- excl. moms.

Ring e lle r skriv  fo r nær
mere oplysninger.

ITT Komponent 
Fabriksparken 31 
2600 G lostrup 
(01) 45 18 22

IN S TR U M E N TE R



SU 70 EFTERKLANGSENHED

Ellerklang er igen ved a l blive moderne. Ved stereogengivelse får man en velde fineret ret
ningsgengivelse af de enkelte musikinstrumenter, men rumakkustikken vil o fie  gå tabt.

Den nye 4 spor-siereo tekn ik taber ikke rumakkustikken, fordi man fra de to  ekstra kanaler 
får baggrundsreflektioner rhed, som 'før forsvandt.

Hvis De ikke allerede er i besiddelse af en 4-kanal båndoptager og passende forstærkerudstyr, 
kan baggrundsakkustikken forbedres væsentligt ved hjælp af en eller to  efterklangsanlæg.

SU 7 0 er en efterklangsenhed. Den indeholder ikke nogen form  for forstærker, hvorfor man 
selv må påbygge en sådan. Det er dog ikke så kostbart, som de måske i første omgang ville 
tro. Den reflekterede rumklang er nemlig a f temmelig dårlig kvalitet. Derfor kan v i tillade os 
at anvende en lille  og ikke særlig kostbar for- og udgangsforstærker. Det der kommer ud af 
en efterklangsenhed er absolut heller ikke H I-F I,

Princippet i en efterklangsenhed benytteren mekanisk lydforsinkelse gennem en metalfjeder, 
I praksis kan man selv lave den med en højttaler, en lang metalfjeder og en pick-up, men lyd
kvaliteten bliver ikke bedre end i SU 70. der er fremstillet hos HAMMOND i USA. Efter
klangsenheden SU 70 har en lavohms indgang. Denne indgang tilsluttes gennem en mod
stand på omkring 10 Ohm eller et 100 Ohm potentiometer t i l  en allerede eksisterende for
stærkers højttalerudgang, - direkte over en evt. tils lu tte t højttaler.
Lav-ohm-pick-up-en sender nu lyd ud gennem 2 metalfjedre. Disse lydbølger samles igen op 
af en højohm-pick-up, og signalet føres t i l en m ikrofonforstæ rker, der evt. kan bestå a f en 
LF 30 og en LF 20. Den tilsluttede højttaler behøver heller ikke a t være af særlig god kva
litet.

Ved stereorumklangs-akustik benyttes to komplette systemer.

TEKNISKE DATA

Indgangsimpedans
Udgangsimpedans
Dæmpning
Efterklangstid

8 ohm 
2,3 k Ohm 

,45dB 
1 ,8sek.



fra forst .  HT udgang

KOMPONENTLISTE

R1 220 ohm modstand 1/4 Watt
C1 125 uF /  10 vo lt elektrolytkondensator
P1 20 kohm potentiometer, log. (styrkekontrol)
P2 500 kohm potentiometer, lin . (efterklangsbalance) 
P3 100 ohm trådviklet potentiometer
HT Højtta ler A D  3806 M.







Elektroniske byggesæt

joskek
Vi præsenterer Dem her for 
vore nye strømforsynings
byggøsæt NT 27 og NT 35. 
og den elektroniske sikring 
AT 10. Med disse nye byg
gesæts fremkomst kan vi nu 
levere strømforsyninger til 
næsten alle formål. Således 
er NT 35 en  lænye savnet 
strømforsyning til de kraf
tige radiotelefoner og wal
kie-talkies. Disse byggesæt 
vil De kunne få hos Deres 
sædvanlige leverandører af 
JOSTY KIT

Oen nye elektroniske Sikring, der 
kan benyttes til vore nye strøm- 
forsyningskit NT 27 og NT 35. 
Denne sikring er helt uundværlig, 
når strømforsyningerne bruges til 
laboratoriearbejde, idet AT 10 al
bryder strømforsyningen, så snart 
der går en storrc strom. end den 
er indstillet til Når AT 10 afbry
der strømforsyningen, skal man 
slukke »or netspændingen I c*. 5 
sok., for AT 10 igen åbner lor 
strømmen.
Data: Reguleringsomrido normalt 
250 -2500 mA. kan benyttes I NT 27

S NT 35.
r AT 10 benyttes, kan stremlor- 

syningen stå kortsluttet i ubegræn
set tid

JO STY K IT  
5  Sortedam  Dossering 
OK 2 200  Copenhagen N 
Denmark
Phone 1 39 11 33





NYT JOSTY KIT PROGRAM
R e kv ire r g ra t is  de t nye  s to re  p ro g ra m  o v e r JO S T Y  K ITS . P ro g ra m m e t om fa tte r 

o v e r 80 K its  fra  S ka n d in a v ie n s  fø rend e  fa b r ik  fo r  e le k tro n is k e  byg gesæ t o g  fås 

ved  h e nvend e lse  t i l e n  a f vo re  m a n g e  fo rh a n d le re  e lle r  d ire k te  t i l  fa b rik ke n .

IRENA

C 3
•  KOBENHAVN N •  GENTOFTE
•  KOBENHAVN N •  RODOVRH
•K O B E N H A V N 0 • LYNG 8Y
•K O B E N H A V N 0 •  LYNGBY
•  KOBENHAVN V •  HERLEV
•K O B E N H A V N  V •H E R L E V
•  KOBENHAVN S

GRONLANO:
DEN K G L. GRO NLANDSKE HANDEL

( ^K A lU N D B O a G  ROSKILDE
»v D IA N A IU N D

)  • •  FAXE

KORSØR NÆ STVED

HELSINGOR

REDERIKSVÆ RK 

•ALLERO D 

•  BIRKEROD

FORHANDLERE DET ØVRIGE SKANDINAVIEN

Josty E lectron ic E lfa Radio & T e le v is io n  AB
N obelvagen 147 Box 120 86
Box 3134 -  200 22 M alm b 3 -  Sveriqe 102-23 S tockho lm  -  Sverige
T lf.  040 - 18 19 70

ELTEK 
Box 94
Bryn -  O s lo  6 -  Norge 
T lf.  37 49 03

FA B R IK A T IO N  OG EN GROS

JOSTY KIT
Sortedam Dossering 5 -  2200 Kobenhavn N 

Tlf. (01)39 11 33

Firma JOSTY KIT sælger kun en gros -  
ring og fa opgivet nærmeste forhandler.

Tryk: necketmann offset


