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maar de oorspronkelijke methode, met 
schoksgewijs voortbewegen van de film, 
heeft men vervangen door de eenparige 
aandrijving en een flying spot scanning. 
In feite is het ondoenlijk om zelfs maar 
bij benadering een overzicht te geven

!
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33 Intermetall geeft regelmatig mooie ’Schalt- 
beispiele’ uit en ook Siemens doet dat 
elk jaar, zowel voor halfgeleiders als voor 
geïntegreerde schakelingen. Daarnaast 
heeft Siemens een uitgebreid sortiment 
leerboekjes voor het onderwijs op vrijwel 
elk niveau en deze zijn relatief bepaald 
goedkoop te noemen. Uit de aard van 
de zaak in het Duits, maar ook veelal 
in moderne talen. Maar ook onder bege-
leiding van een leraar zijn de illustraties 
reeds zeer waardevol.
In de reeks wordt in afzonderlijke bandjes 
telkens één onderwerp behandeld. Inlich-
tingen en Titelliste ’74 bij Siemens in 
Den Haag.

rator (2,344432 Mhz) en de bedrijfspan- 
ning (22 V). Grootste afwijking van de 
’getemporierte’toonschaal: ± 0,1 l%o (fig. 
35). Verder zijn er nog enkele nieuwe 
TTL’s in de 74 
cadische voor- en achteruitteller MIC 
47190 en idem binair: MIC 74191. 
Tenslotte komen we met het bericht, dat 
Nordmende nu binnenkort op de markt 
komt met COLORVISION CONSTANT 
SPEED-apparaat, door middel waarvan 
we elke Super-8 smalfilm op een kleuren- 
televisieapparaat kunnen vertonen. Reeds 
enkele jaren is men hiermede doende,

schakelingen: de

van alle nieuwe zaken; op het gebied van 
de micro-elektronica was trouwens reeds 
veel in Parijs getoond, we hopen daar 
nog op terug te komen.
Maar we mogen niet eindigen zonder 
extra aandacht te vragen voor de litera-
tuur op het gebied van de elektronica.

^^loMMIlNIClïlEINIVIINIlIRS
De nu befaamde ontvanger RA 17, Brits patent no 714.684, gefabriceerd door Racal 
Engineering Lid. Engeland (gesticht in 1952) werd omstreeks 1960 als volgt geïntroduceerd: 
... ‘de communicatie ontvanger RA 17, met alles overtreffende eigenschappen, betekent 
de grootste vooruitgang in radio-ontvangst sedert de afgelopen twintig jaar.
Een revolutionair frequentie-transformatiesysteem maakt schakelaars en gecompliceerde 
bedrading van LC-signaalkringen overbodig en functioneert als een elektronische om-
schakeling van 1 tot 30 MHz’.

L.Foreman

vervolg uit RB aug.

Deze buizenontvanger, inmiddels door 
vele overeenkomstige, maar nu getran- 
sistoriseerde produkten gevolgd, soms 
voorzien van een zogenaamde synthesizer, 
soms met ’Racalock’ synchronisatie o.i.d. 
was een logische, maar wel stoutmoedige 
consequentie van het single-span prin-
cipe (R.B. juni, deel 3).
Echter dit principe alléén maakt nog geen 
Racal ontvanger.
Het bovenbedoelde 3-voudige frequen- 
tietransformatiesysteem, uitgaande van 
slechts één kristal, is een vinding van 
Mr. Wadley. Pas de combinatie van beide 
principes maakt een praktische oplossing

voor een aantal problemen rond de ’all- 
wave’ communicatie-ontvangers moge-
lijk. Immers, de toepassing van kristallen 
voor de eerste oscillator volgens het Col- 
lins systeem is nog uitvoerbaar als het om 
een band-ontvanger gaat, maar niet meer 
voor een continu-afstembare ’all-wave’ 
ontvanger. Dan wordt het aantal benodig-
de kristallen plus aanhang veel te groot. 
Heeft men dat eenmaal ingezien, dan zal 
men veel waardering kunnen hebben 
voor het Wadley-principe, dat sinds vele 
jaren de grondslag vormt van alle Racal 
ontvangers. Voor dit principe beschou-
wen we eerst het blokschema van figuur 1.

Van de te ontvangen signalen tussen 
1 MHz en 30 MHz kiezen we een wille-
keurige zender op bijvoorbeeld 14,5 MHz. 
Dit signaal wordt toegevoerd aan de 
mengtrap M 1. Na deze mengtrap is een 
middelfrequentiefilter aanwezig dat af-
gestemd is op 40 MHz.

•;
;
:

!f

ïi De oscillatorfrequentie, benodigd voor 
ontvangst van het 14,5 MHz signaal, is 
dus 54,5 MHz. Deze oscillatorfrequentie 
wordt niet alleen aan mengtrap M 1, maar 
ook aan mengtrap M x toegevoerd en 
wordt daar gemengd met één van de har- 
monischen (3 tot 32 MHz) van een kristal

i

i
i :
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rvan 1 MHz, in dit geval met de 17c har-
monische, dus met 17 MHz.

ding overbodig worden. Toch is een sim-
pele préselectie voor de ontvangst van 
zwakke signalen en ter voorkoming van 
kruismodulatie meestal gunstiger.

Dit is dus de niet-kritische ’MHz afstem-
ming’, welke vakjes door de tweede vari-
abele oscillator in de interpolatie-ont- 
vanger kunnen worden afgestemd (’de 
kHz afstemming’). Zoals reeds is aange-
toond heeft een drift - binnen redelijke 
grenzen - van de eerste oscillator geen 
invloed op de uiteindelijke stabiliteit van 
de afstemming, omdat het mengprodukt 
van de mengtrap M 2 geen verandering 
ondergaat.

i'
fïDe verschilfrequentie 54,5-17, welke 

aldus ontstaat is 37,5 MHz en deze fre-
quentie wordt, via een smalbandig filter 
met steile flanken, toegevoerd aan meng-
trap M 2, waar óók het (eerste) m.f. sig-
naal van 40 MHz aanwezig is. Als resul-
taat verschijnt hier de tweede middelfre- 
quent, voor de aangegeven frequenties 
2,5 MHz, welke verder als in een normale 
'achterzet' ontvanger verder gemengd, 
versterkt en gedetecteerd kan worden. 
Deze achterzet m.f. is daarbij afstembaar 
bijvoorbeeld tussen 2 en 3 MHz (Collins 
systeem).

-i

NDe latere Racal ontvangers hebben daar-
om beide mogelijkheden, want men moet 
ook wel rekening houden met toepassing 
in de directe nabijheid van sterke zenders. 
Het eerste m.f. filter moet een doorlaat- 
breedte hebben gelijk aan het afstem- 
bereik van de interpolatie- of achterzet 
ontvanger, maar daarnaast zo steil moge-
lijk afvallen. In het geval van de Racal 
ontvangers is het afstembereik van het 
interpolatie gedeelte 2 tot 3 MHz, zodat 
het eerste m.f. filter dus een breedte van 
39,5 tot 40,5 moet kunnen doorlaten.
De kristaloscillator moet een spectrum 
van 1 MHz signalen leveren van zoveel 
mogelijk gelijke amplitude en zonder on-
gewenste nevensignalen en tenslotte 
moet het smalbandige 37,5 MHz filter 
niet breder zijn dan de eventuele drift 
van de eerste variabele oscillator en het 
filter moet ook weer zo steil mogelijke 
flanken hebben. Het is wel duidelijk dat 
een geschikt kristalfilter hier een aan-
trekkelijk alternatief voor een gecompli-
ceerd LC filter kan betekenen. Toyo 
Communication Equipment Co. Ltd. 
Tokio, levert 41 en 49 MHz kristalfilters 
met een bandbreedte van ca. 3,5 kHz en 
een shape-factor 2. De in- en uitgangs- 
weerstand is 60 ohm. Voor een 41 MHz 
kristalfilter in plaats van 37,5 MHz moet 
het eerste m.f. filter dan 43 tot 44 MHz

■

i;

i
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Afstemming van het interpolatiegebied 
(2 tot 3 MHz, dus exact 1000 kHz breed) 
geschiedt met behulp van een zorgvuldig 
geconstrueerde, stabiele en temperatuur- 
gecompenseerde oscillator.
In de - nu dus al wat verouderde RA 17 - 
geschiedt deze afstemming met een vier-
voudige afstemcondensator, waarvan drie 
secties gebruikt worden voor préselectie 
met een driekrings bandfilter en de afle-
zing vindt plaats met een filmschaal ter 
lengte van 150 cm, voor elke kHz geijkt. 
De feitelijke aflezing kan dus op ca. 
100 Hz nauwkeurig geschieden.
Voor een zo groot mogelijke selectiviteit 
(met steile flanken!) volgt in het interpo- 
latiegedeelte een middelfrequentverster- 
ker afgestemd op 100 kHz (de derde m.f.), 
met omschakelbare kristalfilters voor 6 
verschillende bandbreedten. Na de m.f. 
filters volgt het detectie en audiogedeelte.

. ■

;l

Veronderstellen we nu eens dat de eerste 
variabele oscillator in frequentie ver-
loopt, bijvoorbeeld 0,5 MHz lager wordt 
hetgeen bijzonder veel genoemd mag 
worden. Deze oscillatorfrequentie wordt 
dan 54 in plaats van 54,5 MHz. Het meng-
produkt van de eerste mengtrap (oscilla-
torfrequentie minus ontvangen signaal) 
wordt dan: 54,0 - 14,5 = 39,5 MHz. De 
verschilfrequentie tussen de oscillator 
en de 17e harmonische van het kristal 
wordt nu 54 - 17 = 37 MHz.

:

!
i!
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In de tweede mengtrap M 2 worden nu 
gemengd: 39,5 en 37 MHz, waarvan de 
verschilfrequentie 2,5 MHz is, de tweede 
m.f blijft dus 2,5 MHz, m.a.w. de achter-
zet of ’interpolatie-ontvanger’ ziet geen 
enkel verschil tengevolge van de oscilla- 
tordrift!
Hetzelfde resultaat verschijnt als de oscil-
latorfrequentie (eerste variabele oscilla-
tor) bijvoorbeeld 0,5 MHz in frequentie 
hoger zou worden: osc. 55 MHz, le m.f. 
wordt 55 - 14,5 = 40,5 MHz. 55 - 17 = 
38 MHz, dus de tweede m.f. wordt 
40,5 - 38 = 2,5 MHz onveranderd. Dit is 
de basis van het ’triple-conversion system’ 
van Mr. Wadley.

:
Aan de detector kan een F.B.O. signaal 
(3e V.F.O.) toegevoerd worden voor ont-
vangst van telegrafiesignalen, en ook kan !;

i

IV>

100kHzmmgrnapran antinnt mrngtrapI* ml
39.5—kQSMHz

mrngtrap 2* ml 
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LJU1*01
JfSMHz

'ff*
‘tniatar~MHz~ 

afvtmmng 
ZO—70MHz

TkMz"afUtmeondti 
op Mn ai mediator 3molliter I151.31

Voor de verwezenlijking van dit fraaie 
principe moet natuurlijk nog aan een 
aantal voorwaarden worden voldaan. Zo 
mag bijvoorbeeld de eerste mengtrap 
niet overstuurd worden en deze behoort 
ook vrij gehouden te worden van spiegel- 
frequenties. Voor het te ontvangen ge-
bied van 1 tot 30 MHz en een eerste m.f. 
van nominaal 40 MHz vallen de spiegel- 
frequenties in het gebied 41 tot 70 MHz 
en dus buiten het te ontvangen gebied. 
Men kan dus - geheel analoog aan de 
’single-span’ als eenvoudigste oplossing 
weer een hoog-afsnijfilter toepassen, zo-
dat alle schakelaars en alle LC signaal- 
kringen met hun gecompliceerde bedra-

3.1MHz

kristal 
harmonieton filter

115MHz
mmgtrap

3-J3MHz Ml
(171

Fig. 1 Blokschcma RA 17

dit signaal dienen voor ontvangst van 
enkelzijbandzenders met onderdrukte 
draaggolf.
Omdat de ’sprong’ van de tweede m.f. 
(2 tot 3 MHz) naar 100 kHz een deugde-
lijke préselectie verlangt (viervoudige af- 
stem-C!) is in het model RA 117 nog een 
tussenstap gemaakt. De 2e m.f. wordt daar

worden en voor het te ontvangen gebied 
van 1 tot 30 MHz moet de variabele os-
cillator dan 42,5 tot 73,5 MHz bestrijken. 
Deze afstemming van de eerste oscillator 
(40 tot 70 MHz Racal Ra 17, fig. 1) be-
tekent in feite een elektronische schake-
laar, die het te ontvangen gebied in vakjes 
van 1 MHz verdeelt.
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met mengtrap M 3 eerst omgezet in de gaat via hoog-afsnijfilters (laag-doorlaat 1 MHz breedte worden ontvangen. Is
hulp m.f. 1600 kHz en daarna met behulp 0-30 MHz) naar de mengtrap M 1.** Hier VFO 1 afgestemd op 69,5 MHz dan kan
van M 4 in de definitieve m.f. 100 kHz. komt ook het oscillatorsignaal van VFO 1 
Bij mengtrap M 4 hoort een kristaloscil- (41,5-69,5 MHz), de MHz afstemming, 
lator met de frequentie 1700 kHz, zodat De bandbreedte van het eerste m.f. filter

tussen 29 en 30 MHz worden ontvangen. 
Het VFO signaal gaat tevens naar de 
mengtrap M x, de harmonischen-meng-

Yi KS
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Fig. 2 Blokschema RA 117

als verschil de m.f. 100 kHz ontstaat. De 
afstemming van VFO 2 moet natuurlijk 
aangepast worden en heeft nu het bereik 
van 3,6 tot 4,6 MHz.. Door deze tussen-
stap worden de eisen die aan het 2 tot 3 
MHz afstemgedeelte gesteld moeten wor-
den aanzienlijk verminderd. Als gevolg 
daarvan kan au van een vast ingesteld 
bandfilter gebruik gemaakt worden, het 
behoeft dus niet meer op één as met de 
interpolatie oscillator VFO 2 te worden 
afgestemd en zodoende blijft deze varia-
bele oscillator alleen over (1 afstem C). 
Dat maakt het weer mogelijk om de af-
stemming via een afzonderlijke, externe 
oscillator te doen plaats vinden (synthe-
sizer, oscillator met kristallen, e.d.*), 
zodat ook bediening op afstand voor vaste 
kanalen mogelijk wordt. Figuur 2 is het 
blokschema van de RA 117.

is iets ruimer gekozen dan de breedte 
van het interpolatiegedeelte, namelijk 
1,3 MHz, zodat het eerste m.f. filter van 
39,35 tot 40,65 kan doorlaten. Is de fre-
quentie van VFO 1 bijvoorbeeld 41,5 
MHz, dan kunnen signalen met een fre-

trap. Hier komen ook de signalen van het 
1 MHz kristal, opgewekt in de harmoni- 
schengenerator, via een hoog-afsnijfilter 
met een doorlaat van 0-32 MHz. De ver- 
schilfrequentie is 37,5 MHz, welke via 
een selectief filter met een breedte van

iAfb. 3 Frontaanzicht van de Racal RA 1218

Voor het ingangscircuit zijn er twee mo-
gelijkheden: het antennesignaal passeert 
of de préselectie met twee LC-kringen en 
een trap hoogfrequentversterking, of

ca. 300 kHz en na het passeren van ver-
sterkers naar de mengtrap M 2 wordt 
gevoerd. Hierna komt het al besproken 
vaste bandfilter met een doorlaat van 
2-3 MHz, waarna mengtrap M 3 volgt. 
Het oscillatorsignaal van VFO 2 gaat via 
een scheidingsversterker, om iedere te-

quentie van 1 tot 2 MHz worden ont-
vangen. Door de frequentie van VFO 1 
steeds 1 MHz te verhogen kan een fre- 
quentiegebied over een interval van

•• Voor ontvangst in onmiddellijke nabijheid van 
zeer sterke zenders kunnen bovendien nog extra 
préselectie middelen worden toegepast.

* over synthesizers volgt later in deze serie nog een 
nadere toelichting.
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rugwerking op de oscillator te vermijden, van de interpolatie oscillator (de kHz 
Aan deze isolatie- of buffertrap kunnen schaal van de RA 17 en 117) meet, en ver- 
ook 100 kHz ijksignalen worden toege- volgens op de nixiecijferbuizen weergeeft, 
voerd, afkomstig van het 1 MHz kristal. zie het blokschema fig. 4.

7 cijfers) gemakkelijk mogelijk. Slechts 
een spelingvrije afstemknop is nodig,... 
plus een goede elektronische frequentie- 
teller!
Deze ontwikkeling zal, door een dalend 
prijsniveau van I.C.’s (geïntegreerde scha-
kelingen) zich steeds meer doorzetten. 
Als voorbeeld, hoewel het geen commu- 
nicatie-ontvanger betreft, de 1974 aflees- 
schaal van de Revox FM-ontvanger uit 
de amusementssector, op de voorpagina 
van dit nummer.

êuttm tffrtf»
40 C

mt

IYpHj T ^ •ui*-m; W M

ImW

i
tOMHz*CSCOIl Frequentietellers, ook tegen voor amateurs 

betaalbare prijzen, zijn bijvoorbeeld ver-
krijgbaar van HeathkiL 
Men zie ook de recente bouwbeschrijvin- 
gen in R.B. juni en juli ’74.
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«*SMKr

ƒ MHZ sll/vrrynng) _ ;J IS-itMHI

o-]jnm

M.- P-Wnsrm
’4" mi/iriff * iHèt is op deze ontwikkeling, dat gedoeld 

werd in één van de eerste afleveringen 
van deze serie, dat het nu mogelijk wordt 
ook, (of juist!) voor eigenbouw apparaten 
een professionele aflezing te verkrijgen, 
zonder dat daar professionele teken- en ijk- 
technieken aan te pas hoeven te komen.

IMHl i*t tnllël- 
«K 
C 19knUël OSC

eirètrtruicfit
ttU*

mrt utlf/mg3W/

17»H/

VOèHr ir
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Het is zeer wel denkbaar, dat ook oscilla- 
toren over enkele jaren door met I.C.’s 
uitgeruste synthesizers in de populaire 
prijsklasse kunnen worden vervangen.

Fig. 4 Blokschema RA 1218 :

IMengtrap M 4 ontvangt een 1,7 MHz sig-
naal van een kristaloscillator en pas na 
deze mengtrap komt de zeer selectieve m.f. 
versterker op 100 kHz, waar o.a. omscha- 
kelbare kristalfilters voor een naar keuze 
instelbare bandbreedte zorgen. Verschil-
lende signalen zijn voor externe toepassin-
gen aanwezig of kunnen van buitenaf toe-
gevoerd worden om bijvoorbeeld een nog 
grotere stabiliteit te kunnen verkrijgen.

Met deze - in eerste aanleg vrij kostbare, 
maar gezien de recente technische ont-
wikkeling zeer logische - stap vervalt de 
noodzaak van een geijkte afstemschaal met 
zijn mechanische eisen, vervalt dus ook de

Door middel van later nog te bespreken 
middelen kan de instelling van de kHz 
oscillator in de RA 1219 en 1220 na af-
stemming op de gekozen frequentie wor-

i

ij tandiirO- uifgangtn 
1700 100 I
kHz kHz MHz utyang

frK^jtnh»
rrgtOng\ \ 1

rtltrtnhe 
(mttrn ot nlernj frtqutotie- 

dtirrs tr>
vrrmtnrtgtuldigrri

digitaal naar 
analoogbtihr*>gi-

orgaanZo voert een aparte versterker het 100 kHz 
signaal naar een uitgang, bestemd voor 
hul pappa ratuur, zoals voor diversity ont-
vangst, teletype of tweekanaals e.z.b. ver-
bindingen.
Er is een speciale adapter beschikbaar 
voor e.z.b., zowel voor hoge als lage zij- 
band bij dubbelzijbands transmissie, op 
soortgelijke wijze als bij de R & S EK 07, 
(deel 5, R.B. aug.).

ingang

poort
froqumtir- 

trlltr mot 
dteltrappm

van
poortVFO
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1Op deze principes voortbouwend zijn een 
aantal andere modellen in de laatste jaren 
gevolgd, zoals bijv. de RA 1217, een ge- 
transistoriseerde uitvoering, evenals de RA 
1218,1219 en 1220, waarvan de laatste drie 
voorzien zijn van een digitale aflezing in 
7 cijfers met nixiebuisjes, zie afb. 3.
Deze aflezing is geen simpele digitale 
schaal, zoals sommige pseudo-elektroni- 
ci suggereren, maar een echte elektroni-
sche frequentieteller, die de frequentie

bntirmgi-
programma

gthtugtndrijvtrt m 
uitltzing

poert :

Fig. 5 Blokschema van de gesynthetiseerde LF/NF/HF ontvangers RA 1771 en RA 1772

den gestabiliseerd en gecorrigeerd bij even-
tuele afwijkingen. De fabriek heeft hieraan 
de naam Racalok verbonden, zie fig. 5 en 
fig. 6. .

gehele ijkprocedure, vereenvoudigt de con-
structie van de oscillator (geen uiterste 
precisie, geen lineaire frequentieverdeling) 
en wordt toch een aflezing op 10 Hz (met
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1 De nieuwste modellen zijn de RA 1771 
en RA 1772, LF/MF/HF ontvangers voor 
het gebied vanaf 15 kHz (!) tot 30 MHz, 
waarbij echter het Wadley stabilisatie- 
principe is verlaten. Voor de variabele os- 
cillator is een synthesizer toegepast, de fre-
quentie is in stappen van 10 Hz instelbaar. 
De RA 1771 heeft geen enkele mogelijk-
heid om te ’zoeken’ en is dus bij voorkeur 
bestemd voor vaste diensten. Afzoeken 
van een bepaald gebied is alleen stapsgewijs 
mogelijk. Bij de RA 1772 is wèl een continu 
afstemming mogelijk, over frequentie- 
intervallen ter breedte van 1 MHz. De op-
eenvolgende afstemming is heen en weer 
gaand, als bij een weefgetouw, het soms 
irriterende helemaal langs de schaal terug-
draaien om op het aansluitende punt weer 
te kunnen beginnen is hier dus vermeden. 
Er is bovendien voor een ruime overlap 
van de frequentiebereiken gezorgd.
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De aflezing van de RA 1772 geschiedt met 
een cijferindicatie door middel van LED’s 
(light emitting dioden), maar zonder een 
echte elektronische teller.
Het blokschema voor de beide apparaten 
is gelijk en is getekend in figuur 7. Een 
opvallend verschil met de klassieke Racal 
apparaten - behalve het ontbreken van de 
Wadley stabilisatieschakcling - is, dat de 
selectiviteit niet meer met 100 kHz filters, 
maar nu op 1400 kHz wordt bereikt. Er is 
plaats voor maximaal zes omschakelbare 
filters voor verschillende bandbreedten. 
Een RA 1218, zie afb. 3, kostte ongeveer 
f 16.000,-, de prijs voor een RA 1772 is ca. 
f25.000
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Fig. 6 Blokschema van frequentiestabilisalie “•
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!l Fig. 7 Blokschema van de 'Racalok' frequentiestabilisator (TA 1220)
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