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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 dit dinsdag 1 mei 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/


Flevo Rondstraler mei 2012 
 

 

2 
 

Van het bestuur. 
 

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

 

 Dinsdag 1 mei:   bijeenkomst en het tweede deel van het verhaal over SPICE, si-

muleren op de computer. 

 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. 
 

Op zaterdag 21 april werd in Apeldoorn de 73
ste

 Verenigingsraad gehouden. 

Over de zeven ingediende voorstellen werd als volgt gestemd: 

 

- De afdeling A-01, Alkmaar stelt voor de uitgifte van BT vergunningen centraal te co-

ordineren. 
 

De VR was tegen, het ontstane probleem is een gevolg van het beleid van AT. De VERON kan dit 

beleid niet veranderen. 

 

- De afdeling, A-01, Alkmaar stelt voor dat de PR commissie bewerkstelligt dat journa-

listen die de termen zendamateurs en piraten in de media door elkaar halen, actief te 

corrigeren. 
 

De VR was (na een lange discussie) tegen, plaatselijke zendamateurs kunnen sneller reageren (en doen 

dat ook) op verkeerde berichtgeving in lokale kranten. 

 

- Tijdens de regionale bijeenkomst op maandag 31 oktober 2011 West Friesland A-45 

heeft de vergadering een voorstel gedaan om de regionale bijeenkomsten en de kader-

dag jaarlijks af te wisselen. De afdeling A-04 Amsterdam pleit ervoor om de jaarlijkse 

bijeenkomsten te behouden. 

 

Dit voorstel is ingetrokken omdat de jaarlijkse bijeenkomsten blijven en niet jaarlijks worden 

afgewisseld. 

 

- De afdeling A-54 Etten-Leur vraagt het hoofdbestuur om de aanwezigheid te vergro-

ten op sociale media zoals Facebook, Twitter, CQfriends. 

 

De VR was voor dit voorstel. 

 

- De afdeling A-40 Twente verzoekt het hoofdbestuur om beleid te ontwikkelen en dit 

af te stemmen met betrokken instanties om meer eenduidigheid in Nederland te krij-

gen voor de afgifte van een WABO vergunning voor het plaatsen van een antenne-

mast. 
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De VR was tegen dit voorstel, de VERON kan helpen in individuele gevallen met informatie maar kan 

geen gemeentelijk beleid ontwikkelen. 
VOORSTEL 7 : A-03 AMERSFOORT 

- De afdeling A-03 Amersfoort stelt voor dat het hoofdbestuur van de VERON zich 

maximaal gaat inzetten om de ‘België-route’ voor de ‘morse-included’ aantekening op 

de een of andere manier goed georganiseerd te krijgen. 

 

De VR heeft dit voorstel aangenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Het torentje als zendstation? 
 

In de periode dat minister-president Rutte met zijn partners van het CDA en van de PVV 

zich veel inspanningen getroosten om in het bekende torentje aan het Binnenhof in Den 

Haag bezuinigingsvoorstellen uit te broeden, houd ik me met andere kost bezig.  

Naast mijn bed ligt een ingebonden exemplaar van het Tijdschrift voor Posterijen Telegrafie 

Telefonie van 19 december 1929.  

Het is een jubileumnummer uitgegeven bij het 25-jarige bestaan van ‘den Nederlandschen 

Radiodienst 19 december 1904 – 1929’.  

Het tijdschrift was het orgaan van de ‘Vereeniging van Hoogere Ambtenaren der Posterijen 

Telegrafie en Telefonie’. 

 

In dit antieke document blikken allerlei hotemetoten terug op de afgelopen 25 jaar en zelfs 

nog verder.  

De datum van 19 december 1904 is de officiële in bedrijfstelling ‘voor openbare dienst’ van 

het Kuststation Scheveningen-Haven.  

Ingenieur A.E.R. Colette, Oud-Hoofdingenieur-Directeur der Telegrafie en Telefonie blikt 

terug naar de voorgeschiedenis van het Radio-Telegrafiestation te Scheveningen.  

En in dat artikel kwam ik een interessant feit tegen. 

 

Algemeen bekend is dat Marconi het alleenrecht op exploitatie van het maritieme radiover-

keer wilde hebben.  

Hij verbood zijn eigen telegrafisten (marconisten, what’s in a name) destijds om verbinding te 

maken met radiostations die geen gebruik maakten van Marconi-apparatuur.  

Dat door dit verbod ook ongelukken op zee gebeurd zijn, is een feit.  

Nederland wilde zich niets gelegen laten liggen aan Marconi en wilde onafhankelijk blijven. 

Daarom scheepte men Marconi iedere keer af als hij met een aanbod kwam (vòòr 1904) om 

Marconi apparatuur te plaatsen.  

Eerst werd dat gedaan onder de mom van dat Nederland eerst nader onderzoek en proef-

nemingen wilde doen.  
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Later moest men drastisch optreden omdat de Marconi Wireless Company illegaal een sta-

tion voor draadloze telegrafie had opgericht aan de Overtoom in Amsterdam ten behoeve 

van de communicatie van het Algemeen Handelsblad. Blijkbaar nam Marconi het niet zo 

nauw met vergunningen…… 

 

Deed Nederland aan proefneming? Ja wel degelijk.  

Voordat in 1902 de eerste draadloze maritieme verbinding over zee met Lichtschip Maas 

opgericht werd, waren daar al andere proefnemingen aan vooraf gegaan.  

 

De eerste proefneming was in februari 1901 tussen de Herstellingswerkplaats en het Tele-

graafkantoor te ’s-Gravenhage.  

Vervolgens werden proeven gehouden tussen ’s-Gravenhage vanaf een Torentje aan het Bin-

nenhof te ’s-Gravenhage en het Rijkstelegraafkantoor te Rotterdam.  

Deze laatste proefnemingen hadden hoofdzakelijk als doel te onderzoeken tot op welke af-

standen over land met behulp van de draadloze telegrafie contact kon worden verkregen en 

welke invloed de hiervoor gebruikte radiogolven uitoefenen op andere in gebruik zijnde te-

legraaf- en telefoontoestellen en omgekeerd. 

 

Ik kan niet anders concluderen dat de politici, radio historisch gezien, op een bijzondere plek 

hun vergaderingen houden!  

Ging het in 1901 ook al niet over communicatie en hoe ver kan ik komen?  

Anno 2012 is nog niet anders geworden. 

 

73 de PA3GNE, Jacob 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VERON afdeling het Gooi meldt ons: 
 
Beste mede amateurs, 
 
Nu wij toegang hebben tot de 70MHz band is het natuurlijk leuk om daar uit te kunnen komen. 
Maarten PE7M en Remco PA3FYM bieden u een prachtige mogelijkheid hiervoor. 
Op dinsdag 1 mei verzorgen zij een "Condor"-knutselavond, speciaal voor de 70MHz-uitvoering. 
U kunt er een Condor aanschaffen en ze kunnen ook geprogrammeerd en afgeregeld worden. 
Dus weer een "zelfbouw" activiteit in ons clublokaal. 
 
Heren, bedankt! 
 
73 de Hans PA3FYG 
Hans Smit 
Secretaris VERON Afd. `t Gooi 
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036-5225876 
Egelpad 14 
3892VT Zeewolde 
a15@veron.nl 
www.pi4rcg.nl 
 

 

 

VERON afdeling Noord Oost Veluwe stuurt ons dit bericht.   
 

Op zaterdag 9 juni organiseert de afdeling Noord Oost Veluwe van de VERON  op verzoek 

van veel amateurs al weer voor de zestiende maal haar Radiomarkt (elektronica vlooien-

markt).  

 
Op deze Radiomarkt worden nieuwe of gebruikte spullen aangeboden door standhouders uit 

Nederland, maar ook uit Duitsland en België.  

Er is een groot aanbod van spullen die op de een of andere manier met elektronica te maken 

hebben.  

Voor de radio hobbyisten zijn er allerlei spullen te koop variërend van antennes, kabels, meet-

apparatuur en voedingen tot allerlei soorten transceivers en porto`s. 

En natuurlijk wordt de zelf bouwende elektronica hobbyist niet vergeten door het grote aan-

bod van losse onderdelen en (sloop)apparaten.  

Zo zijn er voor de computerliefhebbers nieuwe en gebruikte componenten verkrijgbaar om 

hun systemen te updaten.  

 

Dus mocht u op zoek zijn naar een moeilijk verkrijgbaar onderdeel, verzamelt u oude radio’s, 

oude legerapparatuur of wat dan ook op het gebied van elektronica, kom dan zaterdag 9 juni 

naar deze gezellige Radiomarkt.  

 

De markt wordt gehouden bij het Multi Functioneel Centrum “M.F.C Aperloo"   Stadsweg 27  

't Harde.  

De markt begint om 09.00 uur en duurt tot 15.00 uur en de entree bedraagt 2 Euro. 

Er is voldoende gratis parkeerruimte in de omgeving.  

 

Voor het laatste nieuws en informatie over het huren van een kraam kijk op: www.pi4nov.nl 

of stuur een E mail naar: radiomarkt@pi4nov.nl 

 

Namens de organisatie: Erik Klein PH4CK 
 

mailto:a15@veron.nl
http://www.pi4rcg.nl/
http://www.pi4nov.nl/
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Via PA7RAY. 

 

Hallo Radiovrienden, 

 

Een leuke website: www.v2g.nl/site 

 

En een paar filmpjes op youtube Radiointeressegroep. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=yjkaHhwPcmU 
 
http://www.youtube.com/watch?v=lLpa7MdJm6g&feature=relmfu 
 
http://www.youtube.com/watch?v=QQUVWulv8JU 
 
http://www.youtube.com/watch?v=_MgVMwSa5SY 
 
http://www.youtube.com/watch?v=kWFnxs6Ial4 
 
 

Nuttige informatie.  
Voortaan even aan een deur voelen, of die op slot zit !!!!!!!!!!!!! 

Beste mensen    Controleer of je auto WEL op slot zit! 
  

U bent gewaarschuwd…. 

  

 
  
Deze Jammer is via Internet te bestellen voor slechts 140,00 Euro. 

Het heeft een bereik van 6 tot 10 meter rondom het voertuig. (12 Volt). 

Het apparaat wordt aangesloten op de sigarettenaansteker van een voertuig en verstoort ra-

diogolven in de buurt. 

Andere voertuigen in de buurt van dit toestel kunnen niet met de afstandsbediening worden 

afgesloten. 

http://www.v2g.nl/site
http://www.youtube.com/watch?v=yjkaHhwPcmU
http://www.youtube.com/watch?v=lLpa7MdJm6g&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=QQUVWulv8JU
http://www.youtube.com/watch?v=_MgVMwSa5SY
http://www.youtube.com/watch?v=kWFnxs6Ial4
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De niets vermoedende chauffeur denkt, dat hij zijn voertuig slotvast achterlaat, hetgeen dus 

niet het geval is. Vervolgens hebben de dieven vrije toegang tot het voertuig om dit leeg te 

roven. 

  

zie ook :      http://www.jammer-store.com/ 

  

Met vriendelijke groet, 
Mart Wijnhoven / Basiseenheid Horst / Politie Limburg-Noord  

Postbus 52, 5900 AB Venlo / Venrayseweg 20, 5961 AG Horst  

T (077) 3275366 / F (077) 3275399  

E mart.wijnhoven@limburg-noord.politie.nl 
 

 

 

 

 

 

Een bericht van onze VRZA collega’s in Almere. 

Onlangs heeft het VRZA bestuur Almere bekend gemaakt dat ze vanaf 2 juni een nieuw on-

derkomen hebben. 

Het wordt “Buurtcentrum de Draaikolk”. 

 

Naast de huur zijn ook de consumpties voordeliger.  

In het pand is een gezellige bar en bedienend personeel. 

Aan de achterzijde is een terras met aangrenzend grasveld, direct gelegen aan recreatiegebied 

de Leeghwaterplas. 

 

 
 

Buurtcentrum de Draaikolk 

Lekstraat 2 

1316 EM Almere (Waterwijk)  

http://www.jammer-store.com/
mailto:mart.wijnhoven@limburg-noord.politie.nl
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Met vriendelijke groet, 

Arjan PA2PA, Peter PA5PS en Raymond PA7RAY 

 

 

 

 

 

 

 

Aviodrome Lelystad. 

Tijdens de VR raad is een oproep gedaan voor meer radiozendamateurs voor de radiokamer 

van het Aviodrome. 

De organisatie wil graag meer apparatuur neerzetten en operationeel maken. 

Daardoor zijn er meer operators nodig om het publiek zeven dagen per week informatie te 

geven over de apparatuur en om verbindingen te maken. 

Wie heeft zin en tijd om hieraan mee te doen? 

Meer informatie op de website van het Aviodrome en anders op onze vergadering van 1 mei 

a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERON afdeling A-63, Friese Wouden. 
De radiozendamateurclub van de VERON afdeling A-63 de "Friese Wouden" organiseert op 

zaterdag 26 mei voor de 34e keer weer een elektronica/radio markt voor radiozendamateurs, 

luisteramateurs en elektronica liefhebbers. 

 

Voor meer informatie, gebruik deze link: 

http://www.a63.org/activiteiten/frm/affiche%202012.pdf . 

  

http://www.a63.org/activiteiten/frm/affiche%202012.pdf


Flevo Rondstraler mei 2012 
 

 

9 
 

Roel Pot PD0OYF  PR en Service Bureau afdeling A 63 

Karturf 20 

9202 MC Drachten. 

Tel : 0512-546125 

mob: 0644068957 

mail: pr.frm@a63.org   www.frm.a63.org  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

IARU CW HF velddagen  
 

Zaterdag 2 juni en zondag 3 juni 2012. 

 

Tijdens het eerste weekend van juni is er weer één 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pr.frm@a63.org
http://www.frm.a63.org/
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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Van PA7RAY. 
 
Wil je al een tijdje een antenne bouwen? 
Soms heb je een inspiratiebron nodig om aan de slag te gaan. 
Dave kan je op weg helpen. 
Bekijk zijn website http://amateurradio.bz/ 
 
Of kijk eens naar zijn filmpjes. 
Als een soort Bob Ross legt hij stap voor stap uit hoe hij zijn antennes bouwt. 
 
http://www.youtube.com/user/zerozedzed 
 

 
Dave, KG0ZZ 
 
Veel plezier HI. 
 
Raymond 
 

 

 

 

 

  

http://amateurradio.bz/
http://www.youtube.com/user/zerozedzed
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Marathonuitzending Wereldomroep - Wereldomroepgids 2012. 

Zoals u wellicht inmiddels heeft gehoord, moet de Wereldomroep bezuinigen.  

Na ruim 65 jaar zullen dit jaar de Nederlandse uitzendingen van de Wereldomroep 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 belangrijk vond. 
 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPICE. 
Alvast wat voorbereiding voor de komende vergadering. 

 
 

Simulatie instellen en starten (DC operating point). 
Voor de simulatie kiezen we het schema van de astabiele multivibrator astable. 
We gaan het simulatieprogramma een aantal voorwaarden meegeven. 
Klik in de bovenste werkbalk op Simulate. 
In het menu dat nu wordt geopend, kiest u Edit Simulation Command. 
 
Op het nu volgende menu heeft u de keuze uit zes verschillende opdrachten aan het simulatiepro-
gramma. 
Voor deze les zijn de eerste (Transient, zie volgende paragraaf) en de laatste (DC op pnt) opdracht 
voor ons van belang. 
 
DC op pnt, (DC operating point). 

http://rnw.dmd.omroep.nl/x/?S7Y1_p9ra2JgYPC.yNbY0tzgf46tqbmRJQAA67
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Compute the DC operating point treating capacitances as open circuits and inductances as short cir-
cuits. 
Vertaling: bereken de gelijkspanningen op alle kruispunten in de schakeling, beschouw daarbij con-
densatoren als een open verbinding en spoelen als een kortsluiting.  
 
Het programma berekent alle gelijkspanningen en gelijkstromen in de schakeling aan de hand van de 
waarden die er in het schema bij staan en rekening houdend met de eigenschappen van de gekozen 
halfgeleiders en IC’s. 
 

 
 
Als u op OK klikt, komt u terug op het tekenvel met een stukje tekst .op, de op van operating point. 
Zo kunt u op het schema zien dat u de simulatie van de operating points heeft ingesteld. 
 
Als u nu met de muisaanwijzer over het schema gaat dan kunt u zien, onder de tekening, waar de 
nodes, de knooppunten zijn met het bijbehorende nummer. 
 
Nu kan de simulatie beginnen. 
Druk op knopje 5 (hollende mannetje, run). 
 
Na een korte rekentijd komt een lijstje op het scherm met de naam Operating Point. 
In dit lijstje vindt u alle knooppunten of nodes met alle gelijkspanningen. 
U ziet ook de collectorstromen, basisstromen en emitterstromen van de beide transistors en de stro-
men door de weerstanden. 
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Alleen, welk knooppunt is nu n001 of n002? 
Om dat te zien, klikt u het lijstje weg door op het rode kruisje te klikken. 
Als u nu met de muisaanwijzer over het schema gaat, kunt u onder in de rand van het schema alle 
informatie halen die u zoekt. 
 

 
 
Na het wegklikken van de lijst ziet u dit als u met de muisaanwijzer in de buurt van de basis van Q2 
komt. 
 
Met deze simulatieopdracht DC operating point berekent het programma alle gelijkspanningsinstel-
lingen en gelijkstromen van onze schakeling. 
 
Opmerking. 
We weten dat een astabiele multivibrator een signaal opwekt, een wisselspanning. 
In les 14 hadden we een knipperlicht gemaakt dat ongeveer 1 keer per seconde knipperde. 
Eén keer per seconde is een wisselende spanning van 1 Herz. 
Met de waarden van de basisweerstanden en condensators in het schema astable maakt deze scha-
keling een veel hogere wisselende spanning. 
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Het is overigens niet een wisselspanning maar een soort blokgolf die wordt gemaakt. 
Kijkt u maar verder. 
 
 
 

Simulatie instellen en starten (Transient). 
In de vorige paragraaf hebben we gekeken naar de gelijkspanningen (en gelijkstromen) in de schake-
ling. 
In deze paragraaf kijken we naar de wisselspanningen in de schakeling. 
We moeten het programma een andere opdracht geven. 
 
Klik in de bovenste werkbalk op Simulate. 
In het menu dat nu wordt geopend, kiest u Edit Simulation Command. 
 
Op het nu volgende menu heeft u de keuze uit zes verschillende opdrachten aan het simulatiepro-
gramma. 
Nu kiest u Transient. 
Het programma rekent nu uit, welke wisselspanningen (een beter woord is signalen of golfvormen) 
door de schakeling worden gemaakt, versterkt of behandeld. 
We moeten wel tegen het programma zeggen hoe lang het programma mag simuleren. 
Als het programma namelijk bezig is met rekenen, kan het programma geen resultaten aan ons laten 
zien. 
 
We laten het programma een bepaalde tijd rekenen, daarna moet het programma stoppen en de re-
sultaten laten zien. 
We vullen daarom in: Stoptime is 25m (25 milliseconden) en klikken op OK. 
We zien wel in de resultaten of deze keuze goed was, te kort of te lang. 
 
 

 
 
 
We klikken nu op run (lopende mannetje, knop 5). 
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Nu komt boven het tekenblad een tweede scherm met op de horizontale as de tijd van nul (het begin) 
tot aan 25ms (25 milliseconden). 
 
Als we nu met de muisaanwijzer naar het schema gaan en één keer klikken, dan komt in plaats van de 
aanwijzer een meetpen. 
Ga met deze meetpen naar de collector van Q1 en klik er op. 
In het bovenste scherm ziet u nu de grafische afbeelding van het signaal dat op de collector Q1 staat. 
Als u naar de collector van Q2 gaat met de meetpen en u klikt één keer, dan ziet u het signaal dat op 
de collector staat van Q2, erbij komen. 
Klikt u twee keer, dat ziet u alleen het laatste signaal. 
 
Gaat u met de meetpen naar de basis van Q2, dan ziet u dat de schaalverdeling (linkerzijde) zich au-
tomatisch aanpast aan het kleinere signaal op de basis. 
 
Kijkt u naar de volgende afbeelding, deze moet overeenkomen met de afbeelding op het scherm van 
uw computer. 

 
 
Dit scherm krijgt u op uw computer te zien. 
In het bovenste scherm vallen twee punten op: 

- het duurt ongeveer 15 milliseconden voordat de schakeling begint met werken, 
- na 15 milliseconden is er een regelmatig wisselend, terugkomend signaal, 
- van 15 tot 25 milliseconden passen ongeveer 9 regelmatig terugkerende golfvormen, dus 

in 10 milliseconden 9 golfvormen, 
- per 1000 milliseconden (1 seconde) ongeveer 900 golfvormen, opgewekte frequentie is 

900 Herz. 
 
U kunt het bovenste scherm plaatselijk vergroten door met de muiswijzer een gebiedje te kiezen. 
Terug gaat u met de knop 10 (kruis door vergrootglas) (zoom full extents). 
 
 

Experimenteren. 
Het grote voordeel van een simulatieprogramma is wel dit: 

- u kunt van alles wijzigen zonder dat u moet solderen of onderdelen kopen, 
- u kunt niets kapot maken of laten verbranden. 

 
Zo gaat u verder. 
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U klikt op het rode kruisje van het displayscherm, dan sluit het grafische venster en wordt de simulatie 
gewist. 
Nu kunt u het tekenblad weer groot maken door rechtsboven in het schema op het vierkantje te klik-
ken. 
U verandert dat wat u wilt veranderen. 
Bijvoorbeeld een hogere of lagere voedingsspanning, andere weerstandwaarden en andere conden-
sators, andere transistors of IC’s.  
Of benieuw wat een andere stoptijd oplevert? Stoptijd 5m, stoptijd 50m, stoptijd 500m, stoptijd 5? 
Verander een waarde en laat daarna de simulatie weer starten. 
 
Opmerking. 
Als u iets wil wijzigen is het verstandig om één ding tegelijk te wijzigen. 
 
 
 

Simuleren versterker met een opamp. 
We gaan een inverterende versterker maken met een versterkingsfactor van 10 x. 
Laten we eens kijken of de versterking van een opamp klopt met de berekening. 
 
Schema tekenen. 
Het basisschema kent u nog wel. 
 
Voor de opamp kiezen we het type LT1097, een algemeen en goedkoop type. 
De opamp sluiten we aan op een plus voeding van 12 volt (V2) en een min voeding van 12 volt (V1). 
Die beide voedingen moeten we zelf maken (tekenen) en invullen. 
 
Keuze weerstanden. 
We geven R3 een waarde van 47 kOhm. 
Om een versterking van 10 x te maken, moet R4 dan 10 keer kleiner zijn, dus een waarde krijgen van 
4,7 kOhm. 
Dan kiezen we ook R2 4,7 kOhm. 
R1 is niet echt nodig maar een versterker moet ook een belasting hebben om goed te werken. 
We kiezen voor R1 10 kOhm. 
 
Voedingen tekenen. 
We klikken op het knopje component, knop 29, en zoeken naar voltage. 
Als we die gevonden hebben, klikken we op OK. 
Dan komt het algemene voedingssymbool op het tekenvel. 
Voor een dubbele voeding zet u er twee naast elkaar. 
U plaatst er één, klikt op de linkermuisknop en plaatst dan de tweede ernaast. 
Het programma gaat automatisch verder met een derde maar als u op de rechter muisknop klikt, ver-
dwijnt de derde. 
 
Beide voedingen hebben een gemeenschappelijke nul. 
Daarom tekent u een draad tussen de beide voedingen en u verbindt deze draad met de nul (aarde of 
ground teken). 
 
Ga nu met de muisaanwijzer naar V2. 
In het invulscherm vult u in +12 en klik op OK. 
Het programma zet de aanduiding +12 bij V2. 
Doe hetzelfde bij V1. 
Daar vult u in -12 en klik op OK. 
Nu staat er -12 bij V1. 
 
U bent nog niet klaar hiermee want er moet ook nog een label aan. 
Klik op de knop label (knop 24). 
In het invulscherm schrijft u +12 en klik op OK. 
Plaats nu het label vast aan de bovenkant van V2 en klik op de linker muisknop. 
Klik daarna op de rechter muisknop en u ziet dat de tekst +12 verticaal boven V2 staat. 
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Doe hetzelfde met het label -12 bij V1. 
 
Geef de opamp voeding door een label +12 te maken aan de plus voedingsaansluiting van de opamp 
en natuurlijk een -12 label aan de min aansluiting van de opamp. 
 
Versterkers testen we met een toon. 
Het programma levert deze toon via het voedingssymbool voltage. 
U maakt een derde voeding en die sluit u aan op de ingang van de versterker. 
In ons demonstratieschema is dit voeding V3. 
U sluit de min van V3 aan op de nul (aarde of ground) en de plus op de ingangsweerstand. 
 
Nu gaat u deze voeding instellen. 
Via het handje komt u op een invulscherm voor deze voeding V3. 
 

 
 
We kiezen de functie sinus (sine). 
Nu levert V3 een sinusvormige wisselspanning. 
De DC offset (gelijkspanningsniveau) van de sinus is nul volt, we willen een gewone wisselspanning. 
De amplitude van de wisselspanning nemen we 1 volt. 
Het programma rekent niet met effectieve waarde maar met de positieve (en negatieve) topwaarde. 
De frequentie kunt u zelf kiezen maar maak deze niet te hoog. 
Kies bijvoorbeeld 1000 Herz. 
 
Nu hebt u genoeg ingevuld en klik op OK. 
 
Het instellen van de simulatie. 
We kiezen het invulscherm Simulate, Edit Simulation Command en daarna Transient. 
We kijken naar de looptijd van de simulatie. 
Is deze looptijd in overeenstemming met de frequentie die het programma op de ingang van de ver-
sterker aanbiedt? 
1000 Herz betekent 1000 keer per seconde zodat één periode een tijdsduur heeft van 1 milliseconde. 
Als de stoptijd 100 milliseconden is, ziet u op het scherm 100 sinussen. 
Dat wordt een dikke band waarin weinig te zien is. 
U kunt uitvergroten maar dan nog heeft u te weinig informatie. 
We nemen een stoptijd van 15 milliseconden, u ziet dan 15 sinussen. 
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U klikt op OK. 
 
Start de simulatie. 
Klik op run (hollend mannetje). 
Het scherm dat nu verschijnt, heeft op de horizontale as aan het begin 0 milliseconden en helemaal 
rechts 15 milliseconden. 
Zo hadden we het ook ingesteld. 
 

 
 
 
Ga met de meetpen naar de uitgang van de opamp. 
Daar moet een wisselspanning staan van 10 volt. 
U had immers een versterking ingesteld van 10 x door de keuze van de weerstanden. 
Klopt het? 
 

 
 
Schema van de opamp simulatie. 
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Samenvatting. 
U hebt kennis gemaakt met het simulatieprogramma SPICE. 
We hebben samen met u een paar simulaties gemaakt met dit programma. 
U hebt gezien dat wat wij hebben gedaan met het programma maar een fractie is van de mogelijkhe-
den van dit programma. 
Maar niets houdt u tegen om zelf op onderzoek uit te gaan, zelf met het programma te gaan werken. 
Zeer veel ontwerpers van elektronische schakelingen gebruiken het SPICE programma. 
Overigens zijn er meer simulatieprogramma’s maar de meeste programma’s kosten zeer veel geld. 
 
Als u niet handig bent met de computer dan is dit misschien de gelegenheid om u toch te verdiepen in 
de computer en in het programma SPICE. 
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