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COLOFON 

 
 

VERON afdeling A 41 – IJsselmeerpolders (Flevoland): 

 

Voorzitter Dick van Vulpen PA0DVV 0320-230736 

Vice-voorzitter Randall Tamminga PE1SDE 0320-280977 

Secretaris vacant 

Penningmeester / PR André Romkes PD5URK 0529-462954 

Lid Arie van Bezooijen PE1AJ 0527-681024 

Lid Marcel Moerenhout PA3HEB                 via pa3heb@live.nl 

 

QSL-manager Henk van der Ley PA0LEY 0320-221475 

 

Secretariaat Karveel 37-19, 8231 BW Lelystad of e-mail: PA0DVV@VERON.nl 

 Mailadres bestuur a41@veron.nl 

 

Redactie Rondstraler Dick van Vulpen PA0DVV@VERON.nl  

 

 

Artikelen Overname van artikelen en schema’s uitsluitend na toestemming van 

de redactie en met bronvermelding. De redactie behoudt zich het recht 

voor om wijzigingen in de aangeboden artikelen aan te brengen. 

 

Verenigingsavond Eerste dinsdag van de maand in de Rostockzaal van gebouw ‘Hanze-

borg’ aan de Koningsbergenstraat 201 te Lelystad.  

 In april is dat dinsdag 3 april 2012.  

 

De VERON is de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland, 

opgericht op 21 oktober 1945 en ingeschreven in het verenigingsregis-

ter van de KvK te Amsterdam onder nummer V 532139. 

 

Homepage www.ijsselmeerpolders.com of anders via www.veron.nl en dan naar 

afdeling IJsselmeerpolders (A41) 

 

  

http://www.ijsselmeerpolders.com/
http://www.veron.nl/
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Van het bestuur. 
 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de volgende verenigingsavonden. 

 

 Dinsdag 3 april:  

 behandelen voorstellen verenigingsraad, 

 verslag kascontrolecommissie 2011, 

 vaststellen financieel verslag penningmeester 2011, 

 instellen nieuwe kascontrolecommissie. 

 Dinsdag 1 mei:   bijeenkomst en een verhaal over SPICE, simuleren op de compu-

ter. 

 Dinsdag 5 juni:  bijeenkomst. 

 Dinsdag 4 september:  bijeenkomst. 

 Dinsdag 2 oktober:  bijeenkomst. 

 Dinsdag 6 november  (onder voorbehoud i.v.m. mogelijke excursie). 

 Dinsdag 4 december:  bijeenkomst. 

 

 

Van de secretaris. 
 

Noordelijk Amateurtreffen. 
 

Op zaterdag 21 april a.s. wordt in Zuidlaren het 36
e
 Noordelijk Amateurtreffen gehouden in 

de Constantijnhal van de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren. 

 

De organisatie schrijft het volgende. 

“Wij hebben besloten onze oude locatie te verlaten, dit op aandringen van meerdere stand-

houders en bezoekers.  

Weerprofeten voorspelden een strenge winter en de algemene klacht over de parkeerruimte 

zullen we in Zuidlaren niet horen.  

Vele handelaren, zowel in de sector "nieuw" als "gebruikt" hebben zich reeds ingeschreven 

voor het NAT. 

 

De aanwezigheid van de vele handelaren en demonstratiestands, zal niet verhinderen dat een 

belangrijk aspect het “treffen” van de amateurs onderling zal zijn. 

Hiertoe wordt in de hal weer een gezellig terras gepland waar, onder het genot van de daar 

verkrijgbare hapjes en drankjes, herinneringen kunnen worden opgehaald of anderszins erva-

ringen kunnen worden uitgewisseld. 

 

Het NAT zal starten om 09.30 en duurt tot 16.00 uur. U hebt dus ruimschoots de gelegenheid 

om  óók van verre naar Zuidlaren te reizen voor dit altijd weer geslaagde gebeuren. 

U vindt het Prins Bernhard Hoeve-complex aan de Brink in Zuidlaren.  

U volgt hierbij de aanwijzingen op de door ons te plaatsen borden.  

De toegangsprijs bedraagt € 5.--.  

 

Interesseerden voor deelname kunnen contact opnemen met de Stichting NAT, Veenakkers 8 

b,  9511 RC Gieterveen of per e-mail :  amateurtreffen@hotmail.com  “.  

 
 

mailto:amateurtreffen@hotmail.com
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Radiomarkt Tytsjerk 
VERON afdeling Friesland-Noord organiseert voor de 27e keer de Radiovlooienmarkt Tyt-

sjerk op zaterdag 14 april 2012. 

 

Zij schrijven: 

“Beste radioamateurs, 

Wat kun je weer verwachten?  

Diverse onderdelen en apparatuur van laagfrequent tot en met SHF zoals: 

- antennes en antennemateriaal, 

- elektronica onderdelen, 

- bouwpakketten, surplus, 

- en materiaal wat vroeger een kapitaal kostte en nu voor weinig geld beschikbaar is. 
 

Verder: het Service Bureau, verkoop/inbrengstand, informatiestand, de Friese Relais Commis-

sie, het Friesland-Award, QSL-bureau, enz. enz.  

Het wordt steeds moeilijker maar de organisatie heeft wederom zakken met mooie kwaliteits-

onderdelen kunnen samenstellen.  

Denk ook aan de inbrengstand, neem eventueel contact op met een van de bestuursleden om 

dit te regelen.  

En natuurlijk wordt het weer gezellig zoals die voorgaande 26 jaar!  

Ontmoet je mede radioamateurs en praat even bij, wat dacht je van de 4 meterband of 500 

kHz?  

Er is genoeg te beleven op het gebied van het radio amateurisme.  

 

Informatie betreffende tafels: neem contact op met Tom, PA2IP via pi4lwd@amsat.org of kijk 

op www.pi4lwd.nl.  

De zaal is open om 9.00 uur en om 14.30 uur is alles weer opgeruimd.  

Kom op tijd want op=op en weg=weg!  

Consumpties verkrijgbaar voor gewone prijzen. 

 

Toegang is zoals altijd GRATIS.  

 

Route: halverwege Leeuwarden-Hardegarijp slaat men af richting Tytsjerk.  

Het dorpshuis ‘Yn e Mande’, Noarderein 1, is te vinden na 300 meter aan de linker kant.  

Ruime parkeergelegenheid tegenover het dorpshuis. 

  

Graag tot ziens in Tytsjerk op zaterdag 14 april 2012. 

Radiovlooienmarkt Tytsjerk: Zeker niet de grootste, wel de gezelligste”. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:pi4lwd@amsat.org
http://www.pi4lwd.nl/
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Een leuk bericht van PA7RAY. 
 

's Werelds hoogste vrijstaande zendmast (meer een zendtoren dan een zendmast) is opgele-

verd in Japan en heeft een hoogte van 634 meter. 

De zendmast heeft de naam “Tokyo Sky Tree” gekregen. 

 

Deze zendmast heeft ongeveer € 700.000.000 (zevenhonderd miljoen) gekost en verzorgt on-

der meer digitale radio-en tv-uitzendingen. 

Daarnaast zit er in de zendmast een restaurant, café, winkels en twee uitkijkplatforms. 

In het complex onder de zendmast zit een aquarium, theater, winkels, restaurants enz. 

 

Het is het tweede hoogste bouwwerk ter wereld, na de Burj Dubai in Dubai. 

 

Dit bouwwerk is zeker een VERON / VRZA excursie waard. 

 

 
 

 
 

 

Tot zo ver het bericht van PA7RAY. 
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1912 - Titanic - 2012  (dit is een link, control toets + 1 x klikken). 
 

 

 

Op 14 april van dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Titanic voor de kust van Canada zonk.  

Het schip zou “onzinkbaar ” zijn. 

 

Op deze dag ging het mis.  

Nadat het schip in aanvaring was gekomen met een ijsberg en de schade opgenomen was gaf 

kapitein Smith de marconisten John George Phillips en Harold Sidney Bride om 00.15 uur het 

bevel het noodsignaal CQD uit te zenden.  

Het teken CQD is de voorloper van het huidige SOS. 

 

 
 

Ter nagedachtenis aan dit tragisch ongeluk is er een speciale uitzending op 147.3 kHz tussen 

14 april 22.30 GMT en 15 april 02.00 GMT.  

De volgende call zal in CW hoorbaar zijn: DDH47. 

 

Gedurende de internationale stilte periode (de bekende rode sectoren van de radioklok) zullen 

de namen van de omgekomen radio officieren worden uitgezonden in QRSS3. 

 

Voor meer informatie zie: www.doese-apprt.de/mrd/titanic.html 

 

http://www.doese-apprt.de/mrd/titanic.html
http://www.doese-apprt.de/mrd/titanic.html
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IARU CW HF velddagen  
 

Zaterdag 2 juni en zondag 3 juni 2012. 

 

Tijdens het eerste weekend van juni is er weer een van de twee jaarlijkse velddagen.  

Het is niet alleen een wedstrijd om "haantje-de-voorste" te zijn, maar ook een gelegenheid om 

dit buitengebeuren te benutten om met medeamateurs een gezellig weekend te organiseren. 

Met veel antenne-experimenten, barbecues en dergelijke.  

Soms wordt de gelegenheid ook aangegrepen om in een mooie natuurlijke omgeving vossen-

jachten te organiseren.  

Leuk voor jong en oud!  

Doe navraag bij uw lokale afdeling om te horen waar de dichtstbijzijnde lokale velddag loca-

tie is. 

 

Kijk voor het regelement op de website van het Traffic Bureau onder knop contesten, HF velddag 

 

Wilt u eerst nog even terugblikken op voorgaande velddagen, bekijk dan de velddag impressie. 
 

Tot zo ver het bericht over de komende velddagen. 

 

Wie wil er aan mee doen? 

Zullen we vanuit de afdeling meedoen? 

 

Graag uw reactie naar één van de bestuursleden. 

Kan per telefoon of mail, alle informatie staat op pagina 1. 

 

 

 

 

 

 

VERON Internet Opiniepeiling nu online. 
Nieuw op de www.VERON.nl website is de informele leden raadpleging door middel van een 

zogenaamde "Poll".  

Om aan deze opiniepeiling mee te doen moet u op het "stemvakje" klikken. 

Dit vakje zit  rechtsboven op de www.VERON.nl homepage. 

Een Internet Poll geeft uiteraard geen volledig betrouwbaar beeld van het te onderzoeken on-

derwerp.  

Alleen al omdat er leden zonder internet zijn. 

Toch geeft een dergelijke opiniepeiling wel vaak een bruikbaar beeld van de richting waarin 

de meerderheid denkt.  

Of misschien juist wel de verdeeldheid over bepaalde onderwerpen. 

Hoe dan ook, op de VERON homepage zult u vaker dit soort "Polls" tegen het lijf lopen.  

Doet u mee?  

Laat uw mening horen (aanklikken)! 

 

 

 

 

  

http://pe1sac.com/~HFvelddag/
http://trafficbureau.veron.nl/
http://trafficbureau.veron.nl/contesting/contest.htm
http://pe1sac.com/~HFvelddag/
http://www.veron.nl/naslag/naslag_evenementen.html#velddag
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Workshop "SMT (SMD) met de hand solderen" op de DvdRA 2012? 
Op zaterdag 3 november 2012 zal in de Americahal in Apeldoorn weer de Dag van de Radio-

amateur georganiseerd worden.  

We hebben een mooie aanbieding van Marc (DK4DDS, een NL die in DL woont) om een 

workshop te houden over het SMT (Surface Mount Technology) hand solderen.  

Lees alle detail op http://www.veron.nl/activiteiten/details/activiteiten_dvdra.html . 

 

Het is de bedoeling om mensen die geen ervaring hebben (maar wel een vaste hand en goede 

ogen) de basis handvaardigheden en kennis op dit gebied bij te brengen. 

En, niet te vergeten, het wegnemen van angst voor het werken met SMD componenten. 

 

Deelnemen? Schrijf direct (vrijblijvend) in op: 

http://www.veron.nl/activiteiten/details/activiteiten_dvdra.html#workshop-deelname . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen DARES oefening. 
Gert, PA1VW, stuurde een link naar een film op Youtube. 

 

Oefening Wake-Up 2012 van het DARES SILT team R10 NHN in Borselle  Zeeland. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LFVf3P0n-

oc&context=C4527c14ADvjVQa1PpcFNLEyzBUdL4EPHd5ew9sLNjXhsLQg4omvs 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.veron.nl/activiteiten/details/activiteiten_dvdra.html
http://www.veron.nl/activiteiten/details/activiteiten_dvdra.html#workshop-deelname
http://www.youtube.com/watch?v=LFVf3P0n-oc&context=C4527c14ADvjVQa1PpcFNLEyzBUdL4EPHd5ew9sLNjXhsLQg4omvs
http://www.youtube.com/watch?v=LFVf3P0n-oc&context=C4527c14ADvjVQa1PpcFNLEyzBUdL4EPHd5ew9sLNjXhsLQg4omvs
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Marathonuitzending Wereldomroep - Wereldomroepgids 2012. 

Zoals u wellicht inmiddels heeft gehoord, wordt de Wereldomroep getroffen door zware be-

zuinigingen. Na ruim 65 jaar zullen dit jaar de Nederlandse uitzendingen van de Wereldom-

roep stoppen. 

Dit afscheid nemen wij graag samen met u. Jarenlang hebben we met veel passie en plezier 

voor u gewerkt! Daarom maken we van 10 tot 11 mei een bijzondere marathonuitzending 

speciaal voor u: 24 uur lang staan we stil bij de onderwerpen die u de afgelopen decennia be-

langrijk vond. 

 

http://rnw.dmd.omroep.nl/x/?S7Y1_p9ra2JgYPC.yNbY0tzgf46tqbmRJQAA67 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen van Hans, PA3FYG, secretaris VERON Afd. `t Gooi. 

 

a15@veron.nl 

www.pi4rcg.nl 
 

Dinsdag 3 april. 

Lezing over SOTA (Summits on The Air) door Hans, PA0HRM uit Delden, en Hans 

PA3FYG.  

Zij zullen vertellen over de combinatie van wandelen, navigeren en het gebruik van draagbare  

apparatuur op soms moeilijke locaties. Meer info op de website. 

 

Zondag 22 april. 

Vossenjacht op 2 meter, georganiseerd door Jan PA0MW. 

Jan komt later met meer info. 

 

 

 

http://rnw.dmd.omroep.nl/x/?S7Y1_p9ra2JgYPC.yNbY0tzgf46tqbmRJQAA67
mailto:a15@veron.nl
http://www.pi4rcg.nl/
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SPICE. 
Alvast wat voorbereiding voor de volgende vergadering. 

 

SPICE. 
Het programma SPICE is een computerprogramma dat in mei 1972 is ontstaan aan de Univer-

siteit van Californië in de stad Berkeley in Amerika. 

Het programma is oorspronkelijk gemaakt in opdracht van het Amerikaanse ministerie van 

defensie om elektronische schakelingen te testen op het bestand zijn tegen radioactieve stra-

ling.  

Dit kan men natuurlijk niet in het echt testen. 

Daarom moest er een computerprogramma komen waarmee dit kon worden nagebootst (ge-

simuleerd). 

Onder leiding van professor Donald O. Pederson werd door enkele van zijn studenten het pro-

gramma SPICE gemaakt. 

De professor stond er op, dat dit programma vrij beschikbaar moest zijn. 

 

Uiteraard is dit programma in de loop van de jaren aangepast en uitgebreid, toch is het basis-

programma nog steeds vrij beschikbaar. 

 

SPICE is een universeel programma voor het simuleren van elektronische schakelingen met 

halfgeleiders. 

Bij het simuleren kijkt het programma naar wisselspanningen en gelijkspanning. 

Het programma houdt rekening met inschakelverschijnselen maar ook met de normale wer-

king na het inschakelen. 

Het programma volgt het schema dat u tekent. 

In het schema mag u weerstanden, condensatoren en spoelen gebruiken. 

Als actieve componenten mag u de meest voorkomende halfgeleiders gebruiken voor zover ze 

in de lijst staan die het programma in zich heeft. 

 

Het programma kan zowel analoge als digitale schakelingen simuleren maar we beperken ons 

hier voorlopig tot (eenvoudige) analoge versterkerschakelingen. 

 

 

LTspice downloaden. 
Fabrikant Linear Technology in Amerika is één van de bedrijven die gratis een simulatiepro-

gramma ter beschikking stelt, gebaseerd op SPICE. 

Zij noemen hun programma LTspice (Linear Technology SPICE) en stellen het vrij en zonder 

voorwaarden ter beschikking. 

Het programma is uiteraard in de Amerikaans/Engelse taal en gebruikt Amerikaanse symbo-

len. 

Dat is voor ons en u wel even wennen maar wij zullen zo veel mogelijk uitleg geven. 

 

U kunt het programma downloaden vanaf hun website www.linear.com. 

 

Op deze website vindt u, aan de rechter bovenkant van de website, het kopje LTSPICE IV. 

Klik op de optie: download LTspice IV. 

 

http://www.linear.com/
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Dan komt u op een keuze pagina (zie volgende afbeelding). 

Op deze keuze pagina kiest u voor Download LTspice IV. 

 

Dan komt een pop-up menu met als naam Software Download. 

Kies de optie No thanks, just the software. 
 
 

  Keuzepagina. 
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Hierna komt het gewone keuze menu van uw computer: Opslaan of Uitvoeren? 

Kies voor uitvoeren. 

Dan komen de voorwaarden. 

Die moet u accepteren, daarna wordt het programma geïnstalleerd. 

 

Opmerking. 

Als u goed thuis bent in de Engelse taal dan kunt u meer informatie downloaden: 

- LTspice Users Guide (uitgebreide handleiding), 

- LTspice Getting Started (korte handleiding), 

- Using Transformers in LTspice IV (hoe gebruik ik een transformator in dit pro-

gramma), 

- LTspice Demo Circuit Collection (een verzameling voorbeelden van schakelin-

gen). 

 

Maar u hebt die extra informatie niet nodig om de eerste stappen te zetten met het programma. 
 
 

LTspice, de werkbalk (instellen en bediening). 
Het programma start als u één (of twee) keer op het LTspice icoon of de snelkoppeling klikt. 
 

 
 

Het programma opent met een grijs tekenvlak of tekenvel, boven het grijze tekenvlak ziet u de 

SPICE werkbalk met daar weer boven de standaard Windows menubalk. 
 

 
 

We delen de werkbalk in twee stukken zodat de afbeelding van de werkbalk groter wordt. 

Ook hebben we er cijfers onder gezet zodat we u wat gemakkelijker uitleg kunnen geven. 
 

 
 

Toelichting. 
De knoppen die wij met cijfers hebben gemerkt zijn snelkeuze knoppen, alle knoppen kunnen 

ook via de gewone menu’s op de bovenste werkbalk worden bediend. 

De knoppen worden bediend door met de muisaanwijzer er op te gaan staan en dan met de 

linkermuisknop te klikken. 

Tussen haakjes staan de Amerikaanse namen van de knoppen. 
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1. Met deze knop opent u een nieuw, leeg tekenvel. De standaardnaam is Draft en een 

volgnummer (new schematic). 

2. Hiermee kunt u een al bestaande tekening inladen als u die met knop 3 heeft bewaard 

(open). 
3. Met deze knop bewaart u het tekenvel waarop u nu bezig bent (save). 

 

Met de knoppen 4, 5 en 6 bedient u het programma. 

4. Met deze knop opent u het menu met allerlei instellingen voor het programma. Kijkt u 

rustig even rond maar wijzig (nog) niets (control panel). 

5. Hiermee start u de simulatie (run). 

6. Hiermee stopt u de simulatie, de knop is bedoeld als noodstop in geval het programma 

niet doet wat u wilt door bijvoorbeeld een typefout (halt). 

 

De knoppen 7 tot en met 10 zijn voor het vergroten of verkleinen van het tekenvel. 

7. Met deze knop zoomt u in en wordt het schema groter (zoom to rectangle). 

8. Met deze knop bepaalt u het midden van de vergroting. Wanneer u op deze knop klikt 

met de muis en dan naar een hoek van het scherm gaat, zal de vergroting van het 

schema de hoek in het midden van het tekenvel zetten (pan).  

9. Hiermee zoomt u uit en wordt het schema kleiner (zoom back). 

10. Met deze knop past het programma de weergave zo aan dat het complete schema op 

het tekenvel (en dus het beeldscherm) past (zoom full extents) 

 

De knoppen 11 en 12 zijn voor de grafische weergave van de signalen die worden gemaakt 

(meer uitleg komt verder op). 

11. Met knop 11 bepaalt u van welke aansluiting in het schema u het signaal in een grafiek 

wilt zien (pick visible traces). 

12. Met knop 12 zet u de autoranging aan: de waarden bij de grafieken worden zo geko-

zen dat de hele grafiek zichtbaar is (autorange). 

 

De knoppen 13, 14 en 15 bepalen de weergave van de “plaatjes” na de simulatie. 

13. Met deze knop zet u de grafiekplaatjes onder elkaar (tile the windows). 

14. Met deze knop zet u de plaatjes schuin achter elkaar (cascade the windows). 

15. Met deze knop sluit u alle plaatjes en houdt u een leeg tekenblad over (close all). 

 

De volgende vier knoppen vereenvoudigen het tekenen van een schema. 

16. De schaar betekent een onderdeel wegknippen, verwijderen (cut). 

17. Hiermee kunt u een getekend onderdeel kopiëren (copy). 

18. Met deze knop kunt u samenvoegen (paste). 

19. Dit is de zoek functie. Als u er op klikt, verschijnt er een klein invulscherm. U vult in 

wat u zoekt op het tekenblad, het programma gaat zoeken op het tekenblad en zal in 

geel aangeven wat u hebt gezocht (search). 

 

De knoppen 20 en 21 zijn voor de printer. Als u er op klikt, komt een menu of invulscherm. 

20. Pinterinstellingen (print setup). 

21. Afdrukken (print).  
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LTspice, de werkbalk (schema tekenen). 
 

 
 

Voor bijna elke knop geldt: 

- met de linker muisknop klikken op het tekenvel: u begint een actie, 

- met de rechter muisknop beëindigt u een actie. 

 

De verdere knoppen 22 tot en met 37 zijn voor het tekenen van een schema. 

22. Hiermee tekent u een montagedraad, u kunt alleen maar rechte draden tekenen en 

rechte hoeken maken (wire). 

23. Dit is een aardverbinding, de “nul” of “ground” (ground). 

24. Dit is een label of kaartje. Alle labels met dezelfde aanduiding, tekst of getal zijn met 

elkaar doorverbonden. Labels hebben hun tekst of getal verticaal staan (label net). 

 

Nu komen de passieve componenten. 

25. Weerstand (resistor).  

 Bij de weerstand komt een automatisch volgnummer Rgetal en de letter R.  

 Als de weerstand op zijn plaats staat, klik u met de rechter muisknop.  

 Komt u daarna met de aanwijzer bij de weerstand, dan verschijnt een handje.  

 Als u dan op de rechter muisknop klikt. komt er een invulscherm waarin u de 

waarde van de weerstand kunt invullen.  

 Dat invullen hoeft niet direct te gebeuren maar kan ook later.  

 Op deze manier kunt u ook de waarde later wijzigen. 

 Waardes mag u invullen in Ohm en kOhm. 

 

26. Condensator (capacitor). 

 Net als bij de weerstand komt bij de condensator een automatisch volgnummer 

Cgetal en de letter C.  

 Verder gaat het net als bij de weerstand.  

 Waardes mag u invullen in pF, nF, uF (het teken µ geeft u aan met u) en mF. 

 

27. Spoel (inductor). 

 Ook hier een automatisch volgnummer Lgetal en de letter L.  

 Verder als bij de condensator en de weerstand.  

 Waardes mag u invullen in uH (het teken µ geeft u aan met u), mH en H. 

 

Twee knoppen voor de actieve componenten. 

28. Diode (diode).  

 Bij de diode gaat het net als bij de passieve componenten met het automatisch 

volgnummer en het handje. 

 Maar in het invulscherm is een keuze bijgekomen: Pick New Diode. 

 Dan komt u in een lijst die u door kunt scrollen om een keuze te maken uit de be-

schikbare diodes. 
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 Klik op de juiste diode (of een vergelijkbaar type). 

 

29. Alle actieve en passieve componenten (component). 

 Dit gaat via een uitgebreid keuze menu. 

 U maakt eerst een keuze welk component en bijbehorend symbool u gaat gebrui-

ken, wij hebben hier gekozen voor de pnp transistor. 

 U ziet in de lijst wat gekozen kan worden. Als u op de namen tussen de grote ha-

ken [……….] klikt, komt u bij andere groepen componenten terecht waaruit u 

weer een keuze kunt maken. 

 Als u op OK klikt, komt het symbool in het grijze vakje op uw tekenblad. 

 Afhankelijk van uw keuze van component of symbool komt via het handje een 

submenu op, in ons voorbeeld een keuzemenu van transistors. 

 Verder gaat het net zo als bij de diode, via het keuzemenu van de transistor kiest u 

een transistor uit.  

 

Op de drie volgende pagina’s ziet u achtereenvolgens: 

- het keuzemenu van de diode, 

- het keuzemenu “selecteer een component of symbool”, 

- het keuzemenu van de transistor. 
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Keuzemenu diode. 
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Keuzemenu “selecteer een component of symbool”. 
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Keuzemenu transistor. 

 

Dan zijn er nog een paar handige knoppen. 

30. Verplaatsen van een component of hele schakeling (move). 

31. Verplaatsen maar met behoud van de aansluitingen (drag). 

 

32. Eén stap teruggaan, iets ongedaan maken (undo). 

33. Eén stap vooruit gaan, het ongedaan maken weer terugdraaien (redo). 

 

34. Een kwart slag rechtsom roteren van een component (rotate). 

35. Een component spiegelen (mirror). 

 

36. Tekst op het tekenvel aanbrengen (text). 

37. Commando’s aan het programma geven (voor de experts) (SPICE directive). 

 

Het is alles bij elkaar een lange lijst geworden maar de meeste knoppen spreken eigenlijk voor 

zich. 

Als u dit programma vaker gebruikt, zult u vrij snel met de knoppen overweg kunnen. 

 

Opmerking. 

Alle functies die deze knoppen hebben kunt u ook via de Windows menubalk bedienen.  
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LTspice, voorbeeld schema’s. 
In het LTspice simulatieprogramma zijn een aantal voorbeelden van schakelingen opgeno-

men. 

U vindt deze voorbeelden door op knop 2 te klikken (open een file) of volgens het gewone 

menu File en dan op Open. 

U komt in een zoekscherm terecht met als tekst Open an existing file. 

 

U ziet twee mappen: 

- examples (voorbeelden), 

- lib (library, bibliotheek van de symbolen in het programma). 

 

U klikt dubbel op examples en komt weer in een zoekscherm met twee mappen: 

- Educational (leren, studie of zelfstudie), 

- jigs (voorbeelden van eigen producten van de fabrikant Linear Technology). 

 

U klikt dubbel op Educational, nu komt u in een lijst met voorbeelden. 
 

 Lijst met voorbeelden. 

 

In deze voorbeelden laat men de mogelijkheden zien van het programma, men toont soms 

zeer complexe schema’s en situaties. 

Maar er staan ook minder moeilijke schema’s tussen. 

Kies een schema door er twee maal op te klikken en laat u verrassen door het resultaat. 

U wist het schema met knop 15 (close all) of via het standaard menu File en daarna Close.  

Gebruik een schema om te oefenen met het aanbrengen, wissen en aanpassen van allerlei 

componenten. 

Bij het sluiten van een schema wordt gevraagd of u de wijzigingen wilt bewaren. 

Kies dan nee, dan blijft het oorspronkelijke schema bewaard. 
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LTspice, voorbeeld schema astable. 
Kies het schema astable, een astabiele multivibrator. 

 

 
Schema astable, een astabiele multivibrator. 

 

U ziet hier het schema van een astabiele multivibrator, gevormd door de npn transistors Q1 en 

Q2, beide een 2N3904. 

R1 en R2 zijn de collectorweerstanden, R3 en R4 zijn de basisweerstanden. 

C1 en C2 zijn de koppelcondensators. 

 

V1 is de voeding.  

De + is verbonden met de collectorweerstanden, de – is verbonden met de aarde, massa of 

ground. 

De grootte van de voeding is 5 (volt). 

De emitters van de beide transistors zijn met massa verbonden. 

 

Opmerking. 

Het voedingssymbool vindt u via knop 29 (component) bij de naam voltage. 

 

Dit schema gaan we aanpassen. 
 

LTspice aanpassen schema astable. 
Het schema van de vorige paragraaf gaan we wat aanpassen en wijzigen. 

We gaan de volgende zaken veranderen: 

- R1 en R2 worden 2700 Ohm, 2K7, 

- R3 en R4 worden 82 kOhm, 

- C1 en C2 worden 0,1uF, vul in 0,1u, 

- Q1 en Q2 worden transistor type BC547C, 

- V1 wordt verplaatst en u maakt labels voor de +5 volt. 

 

U gaat als volgt te werk. 

Ga met de muisaanwijzer vlakbij de component staat die u wilt wijzigen. 

Als het handje komt, klik dan op de rechter muisknop en wacht op het invulscherm. 

Wijzig de waarde en klik op OK. 

Als het handje niet komt, verplaatst u de muisaanwijzer een beetje over het symbool. 
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Voor het verplaatsen en verwijderen gebruikt u de schaar (knop 16)(cut) en verplaatsen (knop 

30) (move).  

 

 
 

Dit moet uiteindelijk het resultaat worden. 

 

Sla dit schema op met de naam astable 1 (save as astable 1). 

 

Dit is wel voldoende voor deze maand. 

Gaat u maar eens lekker aan de slag. 

En, volgende keer meer….. 

 

Dick, PA0DVV. 

 

 


