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Hoofstuk 1 - Inleiding tot Amateurradio   

Amateurradio is ‘n stokperdjie wat eksperimentering met radio (en verwante tegnologieë soos 

televisie of radar) vir pret en opvoeding, insluit. Soos met meeste stokperdjies die geval is, sluit 

dit baie verskillende aktiwiteite onder sy sambreel in. 

Kommunikasie met ander Amateurs 

Een van die hoekstene van amateurradio is om van radio gebruik te maak om met ander 

radioamateurs te kommunikeer. Meeste amateurs het ‘n eie radiostasie wat kan bestaan van uit ‘n 

eenvoudige enkelband handdraagsendontvanger (‘n kombinasie van ‘n sender en ‘n ontvanger is 

bekend as ‘n sendontvanger) om met ander in dieselfde dorp te praat, tot ‘n gesofistikeerde stasie 

waarmee dit moontlik is om wêreldwyd te kommunikeer. Verskeie klubs het ook klubstasies wat 

beskikbaar is vir gebruik deur klublede en alle amateurs. 

 

Radioamateurs kommunikeer deur middel van verskeie modusse. Die mees algemene is deur 

middel van spraak (ook foon genoem, alhoewel dit nie met gebruik van die telefoon is nie), 

morsekode (ook genoem GG) en verskeie digitale modusse insluitende stadige aftas televisie. Die 

inhoud van ‘n amateurkommunikasie (bekend as ‘n QSO) strek van die kortste uitruiling van 

naam en ligging tot lang gesprekke wat tot ‘n uur of langer  kan duur. 

 

Amateurradio is nie soos ‘n telefoonstelsel nie aangesien jy in die algemeen nie ‘n besondere 

stasie kan skakel nie. Indien jy met ‘n besondere persoon wil praat, dan moet julle vooraf vir ‘n 

bepaalde tyd en frekwensie ‘n afspraak maak, dit is bekend as ‘n skedule, of ‘sked’ vir kort. 

Andersins kan jy praat met wie ook al toevallig luister en in ‘n gesprek belangstel, wat ‘n 

populêre manier is om nuwe vriende te maak. Daar is ook verskeie netwerke (of ‘nette’) 

waartydens operateurs, wat ‘n gemeenskaplike belang deel, op ‘n bepaalde tyd en frekwensie 

byeenkom ten einde idees uit te ruil. 

 

Versameling van QSL-kaarte 

Nadat met ‘n ander amateur gekommunikeer is (veral met een in ‘n vreemde land) is dit 

gebruiklik om ‘n QSL-kaart aan daardie stasie te stuur. Dit is ‘n poskaartgrootte kaart met 

inligting aangaande jouself en jou stasie en besonderhede van die QSO soos datum, tyd, 

frekwensie, modus en die roepsein van die ander stasie.  Baie amateurs is trots op hul versameling 

QSL-kaarte, baie waarvan kunswerke is. Kaarte is iets om te vertoon en ‘n aangename 

herinnering aan ‘n kontak en word ook dikwels benodig as bewyse wanneer aansoek om ‘n 

toekenning gedoen word, Lateraan meer hieroor. 

 

Die Bou van Radio- en Elektroniese Toerusting 

Baie amateurs bou minstens sommige van hulle toerusting. Party bou toerusting met gekoopte 

boustelle of met gebruik van planne wat in amateurradiotydskrifte gevind word. Nog andere bou 

hulle toerusting van die grond af, hulle doen die ontwerp self en maak self die nodige onderdele 

bymekaar. Die kompleksiteit wissel van eenvoudige projekte soos die koppelvlak met ‘n rekenaar 

se klankkaart, wat in een aand voltooi kan word, tot volledige radiosenders en –ontvangers wat 

maande of jare se arbeid kan verg. Deesdae vorm mikroprosesseerders en digitale 

seinprosessering (DSP) ‘n toenemende belangrike onderdeel van die stokperdjie, dus kan die bou 

van die toerusting die skryf van die programme benodig vir mikroprosesseerders of DSP insluit. 

Indien jy egter nie so ‘n groot belangstelling in elektronika het nie, kan jy alles wat jy vir die 

stokperdjie benodig van die rak af koop. 
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Die Bou van Antennas 

Die meeste amateurs bou minstens van hul eie antennas. Antennas mag wissel van ‘n enkel 

draadantenna wat na ‘n boom gespan is tot ‘n komplekse multi-element rigstraler aan die top van 

‘n hoë toring. Antennaprojekte kan baie bevredigend wees aangesien goeie resultate van redelik 

eenvoudige ontwerpe verkry kan word. Daar is ‘n aantal sagtewarepakkette beskikbaar wat jou in 

staat stel om ‘n antenna te ontwerp en sy werking te modelleer alvorens jy geld in die konstruksie 

van die antenna belê. 

Publieke Diens en Noodkommunikasie 

Radioamateurs het ‘n trotse geskiedenis oor die beskikbaarstelling van hulle vaardighede en 

toerusting vir publieke diens en noodkommunikasie. Vir die publieke diens voorsien amateurs 

kommunikasie tydens baie sportbyeenkomste soos tydrenne, marathons en fietstoere waartydens 

hul vermoëns om effektief vanaf afgeleë plekke te kommunikeer van groot waarde vir die 

organiseerders is. 

 

Baie amateurs maak ook voorsiening dat hulle stasies oor een of ander alternatiewe vorm van 

kragvoorsiening beskik soos batterye, ‘n kragopwekker of sonkrag sodat hulle kan voortgaan om 

kommunikasie te voorsien in geval van ‘n natuurlike ramp wat telefoonverbindings en 

kragverspreidingstelsels buite werking stel. In Suid-Afrika ko-ordineer Hamnet, ‘n spesiale 

belangegroep van die Suid-Afrikaanse Radioliga noodkommunikasie deur amateurs. 

DX-werking 

“DX-werking” staan vir kommunikasie met so veel buitelandse stasies as moontlik, ten einde te 

kwalifiseer vir sertifikate en toekennings. (Die term kom van die gebruik van “DX” as ‘n 

afkorting vir “langafstand”.) Daar bestaan baie verskillende toekennings, onder andere: 

 

� Die DXCC (DX Century Club) sertifikaat waarvoor jy kwalifiseer met kontakte met 100 

of meer verskillende lande. 

 

� Die “Worked All ZS” toekenning vir kontakte met  100 stasies in die verskillende streke 

van Suid-Afrika (die naam van die toekenning is ontleen aan die feit dat “ZS” een van die 

roepseinvoorvoegsels is wat aan Suid-Afrikaanse radiostasies toegeken word.). 

 

� Die “Islands on the Air (IOTA)” of Eilande op die Lug toekenning wat toegeken word vir 

kontakte met stasies wat op eilande geleë is. 

 

� Die “Summits on the Air (SOTA)” toekennings vir kommunikasie met stasies wat 

bergpieke besoek. 

DXpedisies 

Omdat DXers altyd op die uitkyk is vir lande, eilande, berge of provinsies waarmee hulle nie 

vroeër kontak gehad het nie, is daar dikwels opgewondenheid en ‘n toename in aktiwiteit 

wanneer ‘n skaars land of eiland deur ‘n onverskrokke amateur ge-aktiveer word deur ‘n stasie 

daar op te rig. Ekspedisies met die doel om ‘n stasie op ongewone plekke op te rig, en dit 

daarvandaan te bedryf, word “DXpedisies” genoem en om aan DXpedisies deel te neem is in 

sigself ‘n baie bevredigende en uitdagende aktiwiteit. 

Kompetisies 

Kompetisies bring die kompeterende eienskap van sommige amateurs na vore, hulle wat die 

uitdaging geniet om met soveel stasies moontlik kontak te maak binne ‘n vooraf bepaalde tyd wat 

kan wissel van ‘n uur of twee tot 48 uur. Kompetisies kan op lokale, nasionale, streeks- of 
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internasionale basis plaasvind en mag enigiets van 10 tot 5 000 deelnemers betrek. Baie 

kompetisies bestaan uit verskillende kategorieë wat toelaat dat eners toegeruste stasies met 

mekaar kan kompeteer. 

Satellietkommunikasie 

Die amateurgemeenskap het ‘n aantal klein kommunikasiesatelliete gelanseer vir gebruik deur 

radioamateurs regoor die wêreld. Kommunikasie met ander amateurs via satelliete (of via die 

aarde se natuurlike satelliet, die maan) bied aan amateurs die onvergelyklike geleentheid om meer 

te wete te kom aangaande die tegnologie onderliggend aan die moderne kommunikasie-era. 

Omdat amateurs self hierdie satelliete as ‘n koöperatiewe, niewinsonderneming ontwikkel het, het 

diegene wat belangstel in die ontwerp en konstruksie van satelliete die geleentheid om die 

ontwerpe van satelliete te bestudeer en bied dit die geleentheid vir hulle om uiteindelik self ‘n 

bydrae tot nuwe amateursatellietprojekte te lewer. 

Maritieme en Wilderniskommunikasie 

Die maritieme en wildernisgemeenskappe wend hulle toenemend tot amateurradio vir hulle 

kommunikasiebehoeftes. Duisende klein vaartuie soos seiljagte maak gebruik van dienste wat 

deur maritieme nette voorsien word. Hulle saai weerverslae uit en stuur kritieke 

veiligheidsinligting aan, hulle voorsien toegang tot e-pos aan vaarders en help met die soektog na 

vermiste bote. Mense wat dit in onbewoonde gebiede in waag, kan ook voordeel trek uit 

amateurkommunikasie, beide vir kommunikasie tussen voertuie in ‘n groep en met ‘n tuis-

basisstasie ten einde hulp te versoek ingeval van ‘n noodsituasie. 

Lisensievereistes in Suid-Afrika 
Ten einde ‘n amateurradiostasie te mag bedryf, moet jy oor ‘n lisensie beskik wat uitgereik word 

deur die Onafhanklike Kommunikasie-Owerheid van Suid-Afrika, OKOSA. Wanneer ‘n lisensie 

aan jou uitgereik word, word ook ‘n unieke roepsein aan jou toegeken. Elke amateur beskik oor 

‘n roepsein wat gebruik word om hom of haar op die lug te identifiseer. Suid-Afrikaanse 

amateurroepseine het die voorvoegsels “ZU”, “ZR” of “ZS” gevolg deur ‘n enkelsyfer wat die 

afdeling aantoon waarin jy woon en gevolg deur een tot drie letters. By voorbeeld, in die geval 

van die roepsein ZS1AN, toon Die “ZS” aan dat dit ‘n onbeperkte lisensie is, die “1” toon aan dat 

die lisensiehouer in die Wes-Kaap woonagtig is en die “AN” onderskei die houer van al die ander 

onbeperkte lisensiehouers in die Wes-Kaap. Elke keer as iemand ‘n uitsending vanaf ‘n 

amateurradiostasie maak, word vereis dat die operateur homself identifiseer deur sy roepsein te 

gebruik. Daar is drie klasse amateurlisensies: 

Die Beginners- of ZU-lisensie 

Die beginnerslisensie is ‘n eenvoudige intreevlak tot die stokperdjie. Dit bevat beperkte voorregte 

in die hoë frekwensie- (HF) en baie hoë frekwensie- (BHF) bande, met ‘n maksimum kraguitset 

van 20 W vir enkelsyband- (spraak) uitsendings. Ten einde ‘n beginnerslisensie te kan verwerf 

moet die kandidaat ‘n eenvoudige (Klas B) radioamateureksamen slaag. Die roepseine van 

beginnerslisensiehouers begin met “ZU”. Daar is geen ouderdombeperking vir hierdie eksamen 

nie. ’n HF praktiese toets moet ook afgelê word. 

Die Beperkte (ZR) -Lisensie 

Die beperkte lisensie verleen volle voorregte op die Baie Hoë Frekwensie (BHF) en Ultra Hoë 

Frekwensie (UHF) –bande wat tipies vir kortafstandkommunikasie op die aarde en kommunikasie 

via satelliete gebruik word. Beperkte voorregte in die HF en BHF asook maksimum kraguitset 

van 200 W is van toepassing. ’n Praktiese HF toets moet ook afgelê word. 
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Ten einde ‘n beperkte (ZR) lisensie te verkry, moet die persoon die volle (Klas A) 

radioamateureksamen slaag. Geen morsekodetoets word benodig nie. Die studiemateriaal is 

dieselfde as vir die Klas A eksamen, dus as jy die eksamen aan die einde van die kursus slaag, is 

jy geregtig op ‘n beperkte lisensie. Beperkte lisensies begin met die voorvoegsel “ZR”. Daar is 

geen ouderdombeperking vir hierdie eksamen nie. ’n Praktiese HF toets moet ook afgelê word. 

 

 

Die Onbeperkte (ZS) Lisensie 

Die onbeperkte lisensie bied volledige voorregte op alle bande wat vir gebruik deur 

radioamateurs toegeken is. In die meeste gevalle is die maksimum toegelate kraguitset 400 W vir 

enkelsyband (spraak) –uitsendings. Om ‘n onbeperkte lisensie te verkry, moet jy die volle (Klas 

A) radioamateureksamen slaag sowel assessering . 

Onbeperkte lisensies begin met die voorvoegsel “ZS”.  

Daar is 5  kwalifiseringsvereistes om ’n ZS lisensie te bekom: 

1. Tegniese opleiding met kwalifiserende sertifikate ter bevestiging. 

2. Bou van ‘n eenheid wat 1 W RF in ’n amateurband lewer. 

3. Slaag in ’n 5 w.p.m. Morsekodetoets. 

4. Bewys van 100 bevestigde QSL kaarte. 

5. Gemeenskapsdiens oor tydperk van 50 uur. 

Die Radioamateureksamen 

Die radio-amateureksamen word tweekeer per jaar, in Mei en Oktober, afgeneem. Dit bestaan uit 

’n vraestelle nl.: Regulasies en Bedryfsprosedures en Tegnies. Die vraestel oor Regulasies en 

Bedryfsprosedures bestaan uit 30 multikeuse vrae en die Tegniese vraestel uit 60 multikeuse vrae. 

Ten einde die eksamen te slaag moet ‘n minimum syfer van 50% vir elke vraestel behaal word en 

met ‘n algehele puntetelling van 65%. Indien jy slegs in een vraestel slaag is dit net nodig om met 

die volgende eksamen die vraestel wat jy nie geslaag het nie kan jy 3 agtereenvolgende 

eksamense dit herhaal, maar die puntetelling moet vir ‘n gemiddelde vir die twee moet 65% 

wees.. 

 

Die eksamen word opgestel en geadministreer deur die Suid-Afrikaanse Radioliga, die nasionale 

organisasie wat radioamateurs in Suid-Afrika verteenwoordig. OKOSA, die Onafhanklike 

Kommunikasie-Owerheid van Suid-Afrika, is die statutêre liggaam wat die kommunikasie-

industrie reguleer. Die eksamenfooie wissel van tyd tot tyd , dus vra jou kursuslektor wat die 

huidige fooi is, of kyk op die webwerf van die Suid-Afrikaanse Radioliga nl. 

http://www.sarl.org.za. 

Beperkings op die gebruik van ‘n Amateurradiostasie 

Die Radioregulasies sluit ‘n aantal beperkings in aangaande die gebruik van ‘n 

amateurradiostasie. Dit is belangrik dat jy hiermee vertroud is sodat jy nie moontlik iets beplan 

om te doen wat teenstrydig met die regulasies mag wees nie. 

 

1. Amateurradiostasies mag nie vir uitsaaidoeleindes gebruik word nie. Amateurradio is 

bedoel vir direkte “een-tot-een” kommunikasie met ander amateurs, en nie as ‘n 

gemeenskapsuitsaaidiens nie. 

 

2. Amateurradiostasies mag alleenlik musiek ooreenkomstig baie spesifieke vereistes 

uitsaai, wat daarop gemik is om te verseker dat roofuitsaaistasies nie sal ontstaan nie  

3. Geen produkte of dienste mag op ‘n amateurradiostasie geadverteer word nie.. 
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4. Amateurradiostasies mag nie boodskappe vir vergoeding uitsaai nie. 

 

5. Amateurradiostasies mag nie gebruik word vir die uitsending van besigheidsboodskappe 

wat gestuur kan word deur gebruik van die publieke kommunikasiediens nie. 

 

6. Amateurradiostasies mag nie gebruik word vir die uitsending van onwelvoeglike, 

onbetaamlike, beledigende, dreigende of rassistiese kommentaar nie.  

 

7. Amateurradiostasies mag nie gebruik word vir die aanstuur van derdepartyboodskappe 

nie (maw. boodskappe wat ontstaan by iemand anders as dié amateur wat die stasie 

bedryf nie) behalwe in die geval van ‘n noodtoestand. 

 

Hierdie hoofstuk was bedoel om jou ‘n idee te gee waaroor amateurradio gaan, wat die 

lisensievereistes is en wat die wetlike beperkings is oor wat deur amateurradiostasies uitgesaai 

mag word. Ek vertrou dat hierdie inligting vir jou van hulp was om te kon besluit dat 

amateurradio ‘n stokperdjie is waarin jy graag wil deelneem en ek maak van hierdie geleentheid 

gebruik om jou in die geledere van amateurradio te verwelkom en vertrou  dat jy die kursus 

interessant en die moeite werd sal vind. 
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Hoofstuk 2 - Basiese Elektriese Begrippe  

Atome en Elektrone 

Die materie waarmee ons daagliks in aanraking kom – soliede dinge soos lessenaars en 

rekenaars, vloeistowwe soos water en gasse soos die lug wat ons inasem – bestaan uit atome. 

Atome is klein en onsigbaar vir die blote oog en dit was eens gedink dat hulle die uiteindelike 

onverdeelbare bestanddele van materie is, maar ons weet nou dat hulle self uit verskillende 

subatomiese partikels bestaan. Vir die doel van hierdie bespreking kan aan atome gedink 

word as ‘n baie klein sentrale nukleus wat omring word deur ‘n wolk van elektrone. 

Elektrone is nie eenvoudige partikels soos miniatuur planete wat die nukleus omring nie, 

maar is “uitgesprei” in die ruimte sodat selfs ‘n enkele elektron ‘n wolk rondom ‘n nukleus 

kan vorm. 

 

Die nukleus bestaan uit een of meer protone, wat positief gelaaide partikels is, gewoonlik 

vergesel van neutrone, wat ongelaaide (elektries neutrale) partikels is. Die totale lading van ‘n 

nukleus is dus altyd positief weens die positiewe ladings van die protone. Elektrone is 

negatief gelaai en aangesien teenoorgestelde ladings mekaar aantrek word die negatief 

gelaaide elektrone deur die positief gelaaide nukleus aangetrek en dit is die rede waarom 

elektrone naby die nukleus bly. 

 

Punt om te onthou: Teenoorgestelde ladings trek aan, enerse ladings stoot af. 

 

Natuurlik, aangesien enerse ladings mekaar afstoot, mag jy vra wat verhoed dat die positief 

gelaaide protone in die nukleus uitmekaar vlieg en die atoom vernietig. Die antwoord is dat 

‘n ander krag genoem die “sterk nukleoniese krag” die nukleus aanmekaar hou. Die sterk 

nukleoniese krag is by die klein afstande, wat karakteristiek is van ‘n atomiese nukleus, 

sterker as die afstotende elektromagnetiese krag tussen die positief gelaaide protone. 

 

Sigbare hoeveelhede van materie bevat baie groot getalle van atome. By voorbeeld, ‘n 

koperkubus van 1 mm elke kant weeg minder as een honderdste van ‘n gram, maar bevat 

ongeveer 85 000 000 000 000 000 000 atome! 

Geleiers en Isolators 

In sommige materiale, soos koper byvoorbeeld, is sommige elektrone nie baie sterk aan die 

nukleus gebonde nie. Hierdie elektrone is vry om in die materiaal rond te beweeg solank as 

wat ander elektrone hulle vervang wanneer hulle rondbeweeg. Indien hulle nie vervang word 

in die gebied waaruit hulle beweeg het nie, dan sal in daardie gebied meer protone as 

elektrone wees en sal die gebied ‘n positiewe lading hê. Dit sal elektrone daarheen terugtrek 

en dit dus moeiliker vir ander elektrone maak om die gebied te verlaat. 

 

Materiale waarin party van die elektrone relatief vrylik kan rondbeweeg gelei elektrisiteit en 

word “geleiers” genoem. Materiale waarin al die elektrone sterk aan hulle nukleuse verbind 

is, en nie kan rondbeweeg nie, word “isolators” genoem. 

 

Meeste metale is geleiers. Silwer is die beste geleier van almal, maar is te duur vir meeste 

gebruike, koper is ‘n baie goeie geleier teen ‘n meer  redelike prys, aluminium is ‘n swakker 

geleier as koper maar is ideaal vir gewigsensitiewe aanwendings soos vir bogrondse kraglyne, 

kwik word gebruik waar ‘n geleier in vloeibare vorm teen kamertemperatuur verlang word, 

soldeersel, gewoonlik ‘n mengsel van tin en lood, het ‘n lae smeltpunt en word gebruik om 

elektriese komponente aanmekaar te heg. 
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Goeie isolators sluit in meeste plastiese stowwe, glas, plexiglas, rubber, keramiek, mika en 

droë hout. Let op dat water nie ‘n isolator is nie, dus is enigiets wat nat is sal waarskynlik 

elektrisiteit gelei, veral wanneer jy nie bedoel dat dit moet gebeur nie. 

Elektriese Stroom 

Wanneer ons praat van ‘n materiaal wat elektrisiteit gelei, dan bedoel ons dat elektriese 

strome deur daardie materiaal kan vloei, maar wat is ‘n elektriese stroom? 

 

Definisie: ‘n Elektriese stroom is die vloei van lading. 

Enige tyd dat lading vloei – dit is wanneer dit in ‘n relatief vaste rigting vloei – dan is daar ‘n 

elektriese stroom. Aangesien lading normaalweg met partikels van een of ander soort ge-

assosieer word, behels die vloei van lading gewoonlik die vloei van gelaaide partikels soos 

elektrone. Die partikels wat die lading dra is bekend as “ladingdraers”. 

 

Die grootte van ‘n elektriese stroom word in ampere uitgedruk, genoem na die Franse fisikus 

Marie Ampère (1775-1836) wat een van die pioniers in die studie van elektrisiteit was. Die 

offisiële afkorting is “A”, maar in die praktyk word die term “amp” dikwels gebruik. 

 

Wanneer ‘n elektriese stroom deur ‘n gewone geleier soos koper vloei, is die ladingdraers 

elektrone, dus stem die vloei van ‘n elektriese stroom ooreen met die vloei van elektrone. 

Aangesien elektrone egter negatief gelaai is, stel elektrone wat van links na regs in ‘n draad 

vloei ‘n negatiewe stroom voor wat van links na regs in die draad vloei. Dit word gewoonlik 

uitgedruk as ‘n positiewe stroom wat in die teenoorgestelde rigting vloei; in hierdie geval van 

regs na links. Die elektriese stroom word gewoonlik beskou om in die teenoorgestelde rigting 

te vloei as die elektrone wat dit dra! 

 

Ten einde nadruk op hierdie verskil te lê, word van die konvensionele stroom gepraat wat in 

die teenoorgestelde rigting vloei as dit waarin die elektrone vloei. Wanneer iemand net na ‘n 

“elektriese stroom” verwys, kan aanvaar word dat ‘n konvensionele stroom bedoel word. Dus 

as die ladingdraers negatief gelaaide partikels, soos elektrone, is, dan sal die rigting waarin 

die stroom vloei teenoorgesteld wees as die rigting waarin die ladingdraers vloei. 

 

Dit kan daaraan gedink word dat die vloei van ‘n konvensionele stroom soortgelyk is aan die 

vloei van water in ‘n pyp. Die grootte van die stroom sal soortgelyk wees aan die volume 

water wat per sekonde deur die pyp vloei. 

Elektriese Potensiaal 

Nadat dit nou bepaal is dat ‘n elektriese stroom die vloei van lading is, is die volgende vraag: 

wat laat die lading beweeg? Die antwoord is elektriese potensiaal. Aangesien teenoorgestelde 

ladings mekaar aantrek en jy ‘n positiewe potensiaal aan een ent van ‘n draad verbind, en ‘n 

negatiewe potensiaal aan die ander ent daarvan, sal swak verbonde elektrone na die positiewe 

potensiaal aangetrek word en afgestoot word deur die negatiewe potensiaal, wat sal 

veroorsaak dat elektrone van die negatiewe ent na die positiewe ent vloei. Met ander woorde, 

‘n konvensionele stroom sal van die positiewe ent van die draad na die negatiewe ent daarvan 

vloei. Elektriese potensiaal word altyd tussen twee punte gemeet. 

 

Definisie: Die  elektriese potensiaal tussen twee punte is die hoeveelheid energie wat benodig 

word om een eenheid van lading van die punt van laer potensiaal na die punt van hoër 

potensiaal te beweeg. 
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Aangesien energie in Joules en lading in Coulombs gemeet word, is die eenheid van 

elektriese potensiaal Joules per Coulomb. Hierdie eenheid word “Volt” genoem met die 

afkorting “V”. Die eenheid is genoem na die Italiaanse wetenskaplike graaf Alessandro Volta 

(1745-1827, wat die battery uitgevind het. Normalerwyse word na elektriese potensiaal 

verwys as “spanning”. 

 

Aan elektriese potensiaal kan gedink word as die druk wat ‘n kragbron soos wat ‘n pomp op 

water uitoefen wanneer dit water deur ‘n pyp pomp. Hoe hoër die druk (spanning), hoe groter 

is die hoeveelheid (stroom) water wat per sekonde deur die pyp vloei. 

Eenhede en Afkortings 

Indien jy die hoeveelheid van iets meet of bereken, is dit gewoonlik nodig dat jy die eenheid 

van die hoeveelheid spesifiseer. By voorbeeld as jy iets weeg en dan sê dit weeg “10” is dit 

betekenisloos tensy jy die eenheid van meting ook spesifiseer – 10 gram, of 10 kilogram, of 

10 milligram. 

 

Die eenhede van meting wat in hierdie kursus gebruik word is die standaard SI-eenhede wat 

in meeste van die Westelike lande gebruik word. Elke eenheid het ‘n naam soos “volt” of 

“ampere” en ‘n ooreenstemmende afkorting soos “V” vir volt en “A” vir ampere. Dit bespaar 

tyd wanneer hoeveelhede geskryf word. – by voorbeeld ‘n stroom van “10 A” ipv. “10 

ampere”. 

 

Daar is ook ‘n aantal standaard voorvoegsels wat gebruik word om hoeveelhede van ‘n 

duisend of ‘n miljoen of ander veelvoude groter of kleiner as die basiese eenheid aan te dui. 

By voorbeeld, die voorvoegsel “milli”, wat afgekort word na “m” beteken “een duisendste 

van”, dus een milligram – geskryf as “1 mg” – beteken een duisendste van ‘n gram. Die 

volgende afkortings word baie in die elektronika gebruik: 

 

Naam Afkorting Skaalfaktor Wetenskaplike 

Notasie 

piko p ÷ 1 000 000 000 000 10
-12

 

nano n ÷ 1 000 000 000 10
-9

 

mikro µ ÷ 1 000 000 10-6 

milli m ÷ 1 000 10
-3

 

kilo k * 1 000 10
3
 

mega M * 1 000 000 10
6
 

giga G * 1 000 000 000 109 

Wetenskaplike Notasie 

Die opskrif “Wetenskaplike Notasie” bokant die laaste kolom mag miskien nie vir jou bekend 

wees nie. Aangesien wetenskaplikes baie maal met baie groot of baie klein getalle werk, sou 

dit ongerieflik vir hulle wees om baie nulle na syfers vir groot getalle of na die desimaalteken 

vir baie klein getalle te skryf. Hulle maak dus gebruik van die feit dat vermenigvuldiging met 

tien tot die mag van enige positiewe getal effektief baie nulle na syfers byvoeg. By voorbeeld, 

die spoed van lig is 3 * 10
8
 m/s wat beteken “3 gevolg deur 8 nulle”, of 300 000 000 m/s. 

 

‘n Ander manier van dink is dat dit ekwivalent is aan die skuif van die desimaalteken 8 

plekke na regs, en soveel nulle as wat nodig is in te voeg om dit te kan doen. Dit is van hulp 

indien daar reeds ‘n desimaalteken in die getal is, by voorbeeld “2,998 * 10
8
”. Nou kan nie 
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net eenvoudig nulle bygevoeg word nie aangesien die byvoeging van 8 nulle tot “2,998” tot 

2,998 000 00sal lei, wat dieselfde getal voorstel (maar tot ‘n groter akkuraatheid). Maar, jy 

kan ook dink om die desimaalteken agt plekke na regs te skuif en nulle soos nodig by te voeg 

gee dit ook die regte resultaat wat 299 800 000 is. Die mag van tien – in hierdie geval, 8 – 

staan bekend as die “eksponent” en meeste wetenskaplike sakrekenaars het ‘n sleutel gemerk 

”E” of “Exp” wat gebruik word om getalle in hierdie formaat in te sleutel. 

 

Soortgelyk beteken ‘n negatiewe eksponent dat jy die desimaalteken soveel plekke na links 

skuif en weereens nulle byvoeg soos benodig. Dus, by voorbeeld is 1.6 * 10
-19

 ekwivalent aan 

0,000 000 000 000 000 000 16, wat inderdaad ‘n baie klein getal is. (Indien jy wonder, dit is 

die lading van een elektron in Coulomb.) 

Opsomming 

Hierdie module het die begrip van elektriese lading, elektriese stroom en elektriese potensiaal 

bekend gestel. Jy het gesien hoe die atoomstruktuur van materiale toelaat dat elektriese 

stroom vloei deur verskeie materiale, wat ons geleiers noem, maar nie deur andere nie, wat 

ons isolators noem. Jy het die betekenisse van voorvoegsels geleer om eenhede in veelvoude 

van tien te skaal, en getalle wat in wetenskaplike notasie geskryf is, te verstaan . 

Hersieningsvrae 

1. Een van die volgende is nie ‘n elektriese geleier nie: 
a.  Silwer. 

b.  Aluminium. 

c.  Koper. 

d. Mika. 

 

2. Een van die volgende is nie ‘n elektriese isolator nie: 
a.  Mika. 

b.  Keramiek. 

c.  Plastiek. 

d. Koper. 

 

3. Die eenheid van elektriese potensiaal is die: 

a. Ampere. 

b. Amp. 

c. Voltaire. 

d. Volt. 

 

4. ‘n Stroom van 15 µµµµA is ekwivalent aan: 
a. 1.5 x 10-5 A. 

b. 15 x 10
-5

 A. 

c. 1.5 x 10
6
 A. 

d. 15 x 10
6 
A. 

 

5. ‘n Spanning van 20 000 V kan uitgedruk word  as: 

a. 20 µV. 

b. 20 mV. 

c. 20 kV. 

d. 20 MV. 
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6. Die ladingdraers in soliede koper wat toelaat dat elektriese stroom daarin kan 

vloei is: 
a. Positief gelaaide koperione. 

b. Negatief gelaaide koperione. 

c. Positief gelaaide elektrone. 

d. Negatief gelaaide elektrone. 

 

7. Konvensionele stroom vloei: 
a. In dieselfde rigting as waarin elektrone beweeg. 

b. In die teenoorgestelde rigting as waarin elektrone beweeg. 

c. Teen negentig grade met die vloei van elektrone. 

d. Van negatief na positief. 

 

8. ‘n Elektriese stroom bestaan altyd uit: 
a. ‘n Vloei van elektrone. 

b. ‘n Vloei van neutrone. 

c. ‘n Vloei van protone. 

d. ‘n Vloei van lading.  
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Hoofstuk 3 – Weerstand en Ohm se Wet  
 

In die vorige module het ons geleer dat ‘n elektriese stroom die vloei van ‘n lading is wat 

veroorsaak word deur die potensiaalverskil tussen twee punte.  Ons het ook gemerk dat hoe 

groter die potensiaalverskil tussen twee punte, wat met ‘n geleier verbind is, hoe groter sal die 

stroom wees wat deur die geleier sal vloei. 

 

Die potensiaalverskil is egter nie die enigste faktor wat sal bepaal wat die grootte van die 

stroom sal wees nie.  Die grootte van die stroom word ook geaffekteer deur ‘n eienskap van 

die geleier wat bekend staan as sy weerstand.  Aan die weerstand van ‘n geleier kan gedink 

word as die mate waartoe dit die vloei van stroom opponeer.  Hoe groter die weerstand van ‘n 

geleier, hoe kleiner sal die stroom wees wat vir ‘n gegewe potensiaalverskil sal vloei.  

Omgekeerd, hoe laer die weerstand van die geleier, hoe groter al die stroom wees wat vir ‘n 

gegewe potensiaalverskil sal vloei. 

 

Die Duitse fisikus, Georg Ohm (1789-1854), het uitgevind dat die potensiaalverskil oor die 

uiteindes van ‘n geleier proporsioneel is aan die stroom wat deur die geleier vloei.  Met ander 

woord e, indien die stroom deur ‘n geleier verdubbel, dan het die spanning oor die geleier ook 

verdubbel.  Omgekeerd, indien die stroom deur die geleier halveer het, het die aangelegde 

spanning ook gehalveer. 

 

Wiskundig kan hierdie eienskap uitgedruk word deur te sê dat die spanning oor die geleier 

gelyk is aan die stroom deur die geleier vermenigvuldig met een of ander konstante (vir 

daardie spesifieke geleier).  Ohm  het hierdie waarde die “weerstand” van ‘n geleier genoem. 

 

 spanning = stroom x weerstand 

 

Hierdie verband word “Ohm se Wet” genoem. 

 

Die eenheid van weerstand is die ohm.  Die simbool vir ohm is die Griekse letter omega, Ω.  

‘n Geleier het ‘n weerstand van een ohm wanneer die aanlê van ‘n potensiaalverskil van een 

volt oor die geleier ten gevolg het dat ‘n stroom van een ampere deur die geleier vloei. 

 

Aan weerstand mag gedink word as die teenstand teen die vloei van stroom deur ‘n geleier of 

elektriese kring (of stroombaan). 

 

Simbole in Wiskundige Vergelykings 
 

Ten einde tyd te bespaar met die neerskryf van vergelykings, is dit algemene praktyk om 

simbole te gebruik om hoeveelhede voor te stel in plaas daarvan om die volle name van 

hoeveelhede soos “volt” en “weerstand” elke keer neer te skryf. 

 

Sekere simbole is in algemene gebruik om spesifieke hoeveelhede voor te stel.  By voorbeeld, 

“V” (vir “Volt” of “voltage”) word gebruik vir elektriese potensiaal en ”R” (vir “Resistance”) 

word gebruik vir weerstand.  Vir stroom word “C” (vir “Current”) nie gebruik nie aangesien 

dit in die fisika alreeds vir die spoed van lig gebruik word, maar “I” word vir stroom gebruik.  

Met gebruik van hierdie simbole in plaas van die volle name van die hoeveelhede, word Ohm 

se wet as volg geskryf: 

 

Ohm se Wet: V = I x R 
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Let daarop dat die vermenigvuldigingsteken tussen die I en die R ook weggelaat is.  In die 

wiskunde,  wanneer simbole langs mekaar geskryf word, word dit aanvaar dat dit beteken dat 

hulle met mekaar vermenigvuldig moet word. 

 

Hierdie formaat van Ohm se wet is handig indien ‘n mens weet wat die waarde van ‘n stroom 

in ‘n geleier is en ook weet wat die weerstand van die geleier is want dan kan die elektriese 

potensiaal (spanning) oor die geleier bereken word.  Dit toon dat die spanning die produk is 

van stroom vermenigvuldig met die weerstand. 

 

Byvoorbeeld, indien ‘n stroom van 5 A deur ‘n geleier met ‘n weerstand van 2 Ω vloei, dan 

kan die spanning oor die geleier bereken word deur die “I” met 5 en die “R” met 5 in die 

vergelyking te vervang, dus: 

 

 V = 5 x 2 

 = 10 V 

 

Let op die ietwat verwarrende gebruik van “V” as die simbool vir beide elektriese potensiaal 

(spanning) en ook as die afkorting vir die eenheid “volt’.  In hierdie vergelyking is die V 

links van die is gelyk aan teken die simbool vir elektriese potensiaal.  Die V na die getal 10 is 

die afkorting vir die eenheid, volt.  Die twee betekenisse is nie dieselfde nie en jy moet 

versigtig wees om nie die twee te verwar nie.  Dit moet vir jou moontlik wees om die regte 

betekenis af te lei uit die konteks waarin V voorkom. 

 

Die simbool E word ook vir elektriese potensiaal gebruik.  Jy mag dus Ohm se wet so geskryf 

sien: 

 E = I x  R 

in plaas van V = I x  R. 

 

Herrangskikking van Ohm se Wet 
 

Hierdie is alles goed en wel indien jy weet wat die stroom en weerstand is en jy die spanning 

wil bereken.  Ohm se wet kan egter ook gebruik word om of die stroom of die weerstand te 

bereken indien die ander twee waardes bekend is.  Dit word gedoen deur eenvoudige algebra 

te gebruik om Ohm se wet as volg te herrangskik: 

 

 V = I x R 

 

Deur beide kante deur I te deel verkry jy: 

 

 V÷I = R 

of  R = V÷I 

 

Hierdie formaat kan nou gebruik word om die weerstand van ‘n geleier of komponente te 

bereken wanneer die elektriese potensiaal (spanning) daaroor en die stroom daardeur bekend 

is.  Soortgelyk deur beide kante van die oorspronklike vergelyking deur R te deel, word die 

volgende verkry: 

 

 V÷R = I 

en  I = V÷R 
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In hierdie formaat kan Ohm se wet gebruik word om die stroom deur ‘n geleier of komponent 

te bereken wanneer die elektriese potensiaal (spanning) daaroor en die weerstand daarvan 

bekend is.  Jy moet in staat wees om enigeen van hierdie drie formate van Ohm se wet in die 

eksamen te kan gebruik. 

 

Opsomming 
 

Ohm se wet bepaal dat die elektriese potensiaal oor ‘n geleier, of geleidende komponent, 

eweredig is aan die stroom wat daardeur vloei.  Dit word geskryf as V = IxR, waar R ‘n 

proporsionele konstante is wat bekend staan as die weerstand van die geleier of geleidende 

komponent.  Aan weerstand mag gedink word as die teenstand wat gebied word teen die vloei 

van elektriese stroom deur ‘n geleier, of elektriese kring. 

 

Weerstand word on ohm gemeet met die afkorting Ω.  Ohm se wet kan gebruik word om die 

elektriese potensiaal oor ‘n geleier of geleidende komponent, of die stroom wat vloei of die 

weerstand van die geleier of komponent te bereken solank die ander twee waardes bekend is. 

 

Hersieningsvrae 
 

1 Die teenstand teen die vloei van stroom in ‘n kring word genoem: 
a. Weerstand. 

b. Induktansie. 

c. Emissie. 

d. Kapasitansie. 

 

2 Die stroom deur ‘n 100 ohm weerstand is 120 mA.  Wat is die potensiaalverskil oor die 

weerstand 
a. 120 volt. 

b. 8,33 volt. 

c. 83,33 volt. 

d. 12 volt. 

 

3 Die weerstandwaarde van 1 200 ohm kan uitgedruk word as: 
a. 12 kilo-ohm. 

b. 1,2 kilo-ohm. 

c. 1,2 Mega-ohm. 

d. 0,12 Mega-ohm. 

 

4 Hoe kan die stroom bereken word wanneer die spanning en weerstand in ‘n GS-kring 

bekend is? 
a. I = E / R. 

b. P = I x E. 

c. I = R x E. 

d. I = E x R. 

 

5 ‘n 12 volt battery lewer ‘n stroom van 0,25 teen 12 woorde per minuut. Aangesien 

die studiemateriaal dit vir die Klas A eksamen is, moet jy dus slegs die 12 wpm 

morsekodetoets slaag, nadat jy die eksamen geslaag het, ten einde vir ‘n onbeperkte 

lisensie te kwalifiseer. teen 12 woorde per minuut. Aangesien die studiemateriaal dit 

vir die Klas A eksamen is, moet jy dus slegs die 12 wpm morsekodetoets slaag, nadat 
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jy die eksamen geslaag het, ten einde vir ‘n onbeperkte lisensie te kwalifiseer. ampere 

aan ‘n vrag. 

Wat is die insetweerstand van hierdie vrag? 
a. 0,02 ohm. 

b. 3 ohm. 

c. 48 ohm. 

d. 480 ohm. 

 

6 Indien 120 volt oor ‘n 470 ohm gemeet word, ongeveer hoe groot is die stroom wat 

deur die weerstand vloei? 
a. 56,40 ampere. 

b. 5,64 ampere. 

c. 3,92 ampere. 

d. 0,25 ampere. 

 

7. Hoe kan die spanning oor ‘n weerstand bereken word wanneer die weerstand van en 

die stroom deur die weerstand bekend is 
a. V = I ÷ R. 

b. V = R ÷ I. 

c. V = I x R. 

d. V = I² x  R. 

 

8. Die wet wat die stroom wat deur ‘n geleier vloei en die potensiaal wat aan die geleier 

aangelê word met mekaar verbind, is bekend as: 
a. Kirchoff se stroomwet. 

b. Kirchoff se spanningswet. 

c. Kirchoff se stroom- en spanningswet. 

d. Ohm se wet 
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 Hoofstuk 4 – Die Weerstand en Potensiometer
  

 
Elektroniese stroombane is gewoonlik saamgestel van komponente wat by elektroniese 

winkels aangekoop kan word.  Een van die komponente is die weerstand, en is bloot net ‘n 

geleier met gegewe weerstand.  Weerstande is beskikbaar in waardes wat wissel van ‘n 

fraksie van ‘n ohm na verskeie honderd mega-ohms. 

 

Weerstande kom ook voor in verskillende toleransies.  Die toleransie wys hoe die werklike 

waarde van die weerstand waarborg om naby sy nominale waarde te wees.  Byvoorbeeld, die 

werklike weerstand van ‘n 1 kΩ weerstand met ‘n toleransie van 5% kan wissel vanaf 950 Ω 

(1 kΩ – 5%) tot 1 050 Ω (1 kΩ + 5%). 

 

Weerstande kom ook voor in verskeie kragvermoëns. Soos jy sal sien in ‘n paar modules se 

tyd, die krag wat verspil word by ‘n weerstand hang af van die huidige vloei deur die 

weerstand en die stroomspanning oor die weerstand.  Om in verskillende vereistes te voldoen, 

is weerstande gewoonlik beskikbaar in krag wat wissel van een agtste van ‘n watt (0,125 W) 

tot 5 W of meer. 

 

Alle elektriese komponente het simbole wat gebruik word in kringdiagramme wat wys hoe 

die komponent verbind moet word om ‘n spesifieke stroombaan te skep.  Hierdie tekeninge  is 

bekend as kringdiagramme en die simbool vir ‘n weerstand in ‘n kringdiagram is: 

 

 
 

In kringdiagramme verteenwoordig ‘n gewone lyn die verbinding tussen twee of meer 

komponente, dus die lyne wat van die linker- en regterkant van die weerstand uitkom 

verteenwoordig die verbindingsdrade van die res van die stroombaan.  Die weerstand is die 

reghoek tussen hierdie lyne.  In ouer kringdiagramme mag jy dalk ‘n weerstand sien wat 

verteenwoordig word deur ‘n kartellyn, maar ons sal nie daardie simbool gebruik nie.  Hierdie 

simbool verteenwoordig ‘n eenvoudige vaste weerstand.  Dit het twee verbindings (wat 

verteenwoordig word deur die lyne aan die bokant en heel onder) en daar is ‘n bekende 

weerstand tussen hierdie verbindings. 

 

Verskillende tipes weerstande 
 
Weerstande kom voor in ‘n aantal verskillende tipes, wat geskik is vir spesifieke toepassings: 

 

o Koolstof-film-weerstande is die mees algemene, goedkoopste  weerstande wat 

gebruik word.  Hulle het ‘n tipiese toleransie van ±5% en vermoë vanaf 0,125 W tot 2 

W. 

 

o Metaalfilm-weerstande word gewoonlik gebruik wanneer stywer toleransie benodig 

word (bv. die weerstand is gewaarborg om nader aan die nominale waarde te wees).  

Metaalfilm-weerstande het ‘n tipiese toleransie van ±1% of beter en kragvermoëns 

vanaf 0,125 W tot 0,5 W. 

 

o Draadgewikkelde weerstande word gebruik in GS-toepassings wanneer hoë vermoëns 

verlang word.  Hulle is beskikbaar in toleransies van ±5% of ±10% met 
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kragvermoëns vanaf 2,5 W tot 20 W of meer.  Neem kennis dat draadgewikkelde 

weerstande nooit in radio-frekwensie toepassings gebruik moet word nie omdat hulle 

onaanvaarbare hoë induktansie het.  (Jy sal meer leer van installasie in ‘n 

toekomstige lesing). 

 

o Weerstandnetwerke wat bestaan uit ‘n aantal weerstande in verskeie stroombaan-

samestellings word voorsien in pakkette wat lyk soos geïntegreerde stroombane.  

Hulle is geskik vir lae kragtoepassings en is veral nuttig wanneer jy baie weerstande 

van dieselfde waarde benodig. 

 

Die weerstandkleurkode 
 

Weerstande is baie klein komponente, net ‘n paar millimeters lank, dus as die waarde van ‘n 

weerstand (sy nominale weerstand, in ohms) op die weerstand gedruk is, sal dit baie moeilik 

wees om te lees.  Dus in plaas daarvan om die waarde van die weerstand daarop te druk, word 

‘n standaard kleurkode gebruik waardeur die waarde van die weerstand verteenwoordig word 

deur drie gekleurde bande en die toleransie van die weerstand deur ‘n vierde band.  Die 

volgende diagram verteenwoordig nie die stroombaansimbool vir ‘n weerstand nie, maar 

eerder die fisiese weerstand self, met die plasing van die kleurbande. 

 

 
 

 

Van links na regs verteenwoordig die eerste twee bande die eerste twee syfers in die waarde 

van die weerstand.  In hierdie geval, verteenwoordig bruin “1” en swart verteenwoordig “0”, 

met ander woorde die eerste twee syfers van die waarde is “10”.  Die derde kleurband, rooi in 

hierdie geval, verteenwoordig die aantal nulle wat bygereken moet word na die eerste twee 

syfers in die waarde (met ander woorde, die eksponent in wetenskaplike notasie).  Omdat rooi 

die waarde “2” verteenwoordig, moet twee nulle bygevoeg word by die eerste twee syfers, 

met ‘n waarde van 1000 ohms of 1 KΩ. 

 

Die laaste band, die goue een heel regs, gee die toleransie van die weerstand.  Goud beteken 

±5%, die eintlike waarde van die weerstand mag wissel van 5% onder die nominale waarde 

van 1 KΩ tot 5% bo die nominale waarde. 

 

Kleur Syfer Vermenigvuldiger Toleransie/speling 

Swart 0 *1  

Bruin 1 *10 1% 

Rooi 2 *100 2% 

Oranje 3 *1 000  

Geel 4 *10 000  

Groen 5 *100 000  

Blou 6 *1 000 000  

Violet/pers 7 *10 000 000  

Grys 8 *100 000 000  

Wit 9 *1 000 000 000  

       Bruin              Swart         Rooi       Goud 
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Goud   5% 

Silwer   10% 

 

Vir elke kleur wys die tabel jou die syfer wat dit verteenwoordig in die eerste twee bande, die 

vermenigvuldiger wat dit verteenwoordig wanneer dit verskyn in die derde band, en die 

toleransie wat dit verteenwoordig in die laaste band. 

 

Weerstande met stywe toleransies, soos ‘n 1% of 2% weerstande, mag ‘n ekstra band in die 

kleurkode hê.  In hierdie verband verteenwoordig die eerste drie bande, die eerste drie syfers 

van die waarde sodat die waarde van die weerstand meer presies voorgestel kan word.  Die 

oorblywende bande verteenwoordig die vermenigvuldiger en toleransie soos dit voorheen was. 

 

 

Die bewoording van weerstand waardes 
 
Omdat weerstande baie algemene komponente is, kan ‘n paar kortpaadjies geneem word 

wanneer daar geskryf word oor weerstand waardes.  Die eerste is dat die “ohm” of Ω 

afkorting vir die eenheid weggelaat kan word, so ‘n 10 KΩ weerstand kan na verwys word as 

‘n “10K”.  Tweedens kan die K of M (vir kilo en mega onderskeidelik) geskryf word waar die 

desimale punt normaalweg is, en die desimale punt kan weggelaat word.  So ‘n 3.3 KΩ 

weerstand mag geskryf word as “3K3” en ‘n 1.5 MΩ weerstand as “1M5”.  Die karakter “R” 

word ook partykeer gebruik in die plek van die desimale punt wanneer daar nie ‘n skaalfaktor 

is nie.  Bv. ‘n 1.5 Ω weerstand mag geskryf word as “1R5”. 

 

Die Potensiometer 
 

‘n Verwante komponent is die potensiometer met ‘n veranderlike weerstand.  Dit is 

kenmerkend saamgestel as ‘n ronde koolstof spoor met ‘n sekere weerstandwaarde en ‘n 

kontakarm wat geskuif kan word oor die spoor wanneer jy die kontrole knop draai.  Die 

weerstand van die een kant van die spoor tot by die ander bly konstant, maar die weerstand 

tussen albei kante en die kontakarm hang af van die posisie van die kontrole knop.  Die 

simbool vir ‘n potensiometer lyk as volg: 

 

 
 

Die twee punte van die koolstofspoor word verteenwoordig deur die verbindings aan die bo 

en onder kant van die diagram.  Die weerstand tussen hierdie punte is onbeweeglik.  Die 

pylpunt verteenwoordig die kontakarm.  Die drie terminale is gemerk “A”, “B” en “W” (vir 

“kontakarm”) sodat daar na hulle verwys kan word in die verduideliking wat volg.  Hulle 

word nie gewoonlik so gemerk nie. 

 

W   ( Kontakarm) 
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Veronderstel die potensiometer het ‘n waarde van 10 KΩ (10 000 ohms).  Die beteken dat die 

weerstand tussen A en B altyd 10 KΩ sal wees.  Wanneer die kontakarm in ‘n sentrale posisie 

is, soos voorgestel in die diagram, dan sal die weerstand tussen A en W omtrent helfte van dit 

wees – bv. 5 KΩ, en die weerstand tussen B en W sal dan die ander helfte van die weerstand 

wees, ook 5 KΩ. 

 

Veronderstel jy draai die kontrole knop sodat die kontakarm nader is aan A as aan B.  Dan sal 

die weerstand tussen A en W minder wees as half, bv. 2 KΩ.  Die weerstand tussen B en W 

sal die oorblywende 8 KΩ (in hierdie geval) wees van die totale weerstand van 10 KΩ.  

Eweneens, as jy die kontakarm al die pad na B stel, dan sal die weerstand tussen B en W 0Ω 

(nul) wees, terwyl die weerstand tussen A en W die hele 10 KΩ sal wees. 

 

So die weerstand tussen A en W en die weerstand tussen B en W, wanneer dit bymekaar getel 

word, is altyd gelyk aan die weerstand vanaf A na B, wat die waarde is van die potensiometer. 

 

Potensiometers word dikwels gebruik as kontroles op elektroniese apparaat byvoorbeeld die 

volumekontrole op ‘n klankversterker of ‘n radio-ontvanger.  Daar is ook ‘n ander simbool vir 

‘n potensiometer: 

 

 
 

In die simbool verteenwoordig net die boonste en die onderste lyne die konneksie punte.  Die 

lyn met die pyltjie punt verteenwoordig nie ‘n aparte konneksie nie, maar beteken dat die 

weerstand variant is.  Dit verteenwoordig kenmerkend dieselfde komponent as die meer 

gebruiklike drie-terminaal simbool soos bo.  Nogtans word net twee terminale gebruik: een 

kant van die koolstof spoor en die kontakarm.  Die ander kant van die koolstof spoor bly 

onverbonde. 

 

Al is die simbole vir die potensiometer vertikaal geteken, terwyl die simbool vir die 

weerstand horisontaal geteken is, is dit suiwer net vir gerieflikheid.  Enige van die simbole, 

soos meeste elektroniese simbole, kan óf horisontaal óf vertikaal geteken word. 

 

Opsomming 
 
Weerstand is ‘n elektroniese komponent met ‘n gesette weerstand, toleransie en krag vermoë.  

Die toleransie is die persentasie waarvan die werklike weerstand mag afwyk van die nominale 

waarde van die weerstand.  Die waarde en toleransie van weerstande verteenwoordig die 

gebruik van die weerstand se kleurkode.  Die potensiometer is ‘n verstelbare weerstand. 

 

Hersieningsvrae 
 

1. ‘n Potensiometer is ‘n: 
a. Meter 

b. Veranderlike weerstand 
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c. Battery 

d. Kapasitor 

 

2. Hoe bepaal jy die elektriese toleransie bereik van ‘n koolstof weerstand? 
a. Deur gebruik te maak van ‘n golfmeter 

b. Deur gebruik te maak van die weerstand se kleurkode 

c. Deur gebruik te maak van Thevenin se stelling vir weerstande. 

d. Deur gebruik te maak van die Baudot kode. 

 

3. Watter een van die weerstande hieronder (elk geïdentifiseer deur ‘n kleurkode) 

sal die naaste wees in waarde aan ‘n 4k7 weerstand? 
a. Oranje pers oranje 

b. Geel groen rooi 

c. Oranje pers rooi 

d. Geel groen oranje 

 

4. Wat sal die kleurkode wees vir ‘n 820 ohm weerstand, die toleransie band 

uitgesluit? 

a. Grys rooi swart 

b. Grys rooi bruin 

c. Rooi grys swart 

d. Rooi grys bruin 

 

5. Wat sal die waarde van ‘n weerstand wees met die kleurkode oranje oranje 

oranje? 
a. 333 ohm. 

b. 3.3 K 

c. 33 K 

d. 330 K 

 

6. ‘n 10 k Weerstand het ‘n goue toleransie band.  Die werklike weerstand kan 

wees: 
a. Vanaf 9 000 tot 11 000 Ohm. 

b. Vanaf 9 500 tot 10 500 Ohm. 

c. Vanaf 9 800 tot 10 200 Ohm. 

d. Vanaf 9 900 tot 10 100 Ohm 

 

7. ‘n 2.2 Ohm Weerstand op ‘n skematiese diagram kan gemerk wees as: 
a. 2k2 

b. 2M2 

c. 2R2 

d. 22R 

 

8. Die merk “4M7”op ‘n stroombaan diagram kan verwys na: 
a. ‘n Weerstand van 4,7 mega-ohm. 

b. ‘n Wisselstroom van 4,7 mega-amp 

c. ‘n Stroomspanning van 4,7 mega-volt. 

d. Enige van bogenoemde. 

 

9. Die stroombaan diagram vir ‘n weerstand is: 
a. ‘n Reguit lyn 

b. ‘n Sirkel met ‘n kronkel lyn 
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c. ‘n Reghoek 

d. ‘n Driehoek 

 

10. Watter van die volgende tipes weerstand is nie geskik vir radio frekwensie 

gebruik nie? 
a. ‘n Koolstof laag weerstand 

b. ‘n Metaal laag weerstand 

c. ‘n Draadwikkeling weerstand 

d. ‘n Weerstand netwerk 
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Hoofstuk 5 – Gelykstroomkringe  

Gelykstroom (afgekort “GS”) beteken ‘n stroom wat konstant in een rigting vloei. Dit is in 

kontras met wisselstroom (“WS”) soos die huistoevoer, waar die rigting waarin die stroom vloei 

periodies verander, gewoonlik baie kere per sekonde. Nieteenstaande die klaarblyklike 

weerspreking in terme, is dit algemene praktyk om van ‘n “gelykspanning” (GS) te praat en 

daarmee ‘n konstante spanning te bedoel en “wisselspanning” (WS) bedoelende ‘n spanning wat 

periodies spanningspolariteit wissel (d.i. positief en negatief periodies omruil). Alhoewel ons hier 

slegs gelykspanningskringe gaan beskou, sal gesien word dat wanneer ons by wisselstroom kom, 

dat dieselfde beginsels van toepassing is. 

 

Onthou dat “spanning” ‘n algemeen gebruikte term is wat elektriese potensiaal mee bedoel word 

en dat dit in hierdie handboek by voorkeur bo “elektriese potensiaal” gebruik sal word aangesien 

dit ook in die algemeen so gebruik word. 

Kirchoff se Wette 

Gustav Kirchoff (1824-1887) het twee baie eenvoudige wette geformaliseer wat ons toelaat om 

elektriese stroombane te ondersoek. Die eerste een is bekend as Kirchoff se stroomwet. 

 
Kirchoff se Stroomwet: By enige punt in ‘n kring waar twee of meer geleiers bymekaarkom is 

die som van die strome wat na die punt toe vloei gelyk aan die som van strome wat weg van die 

punt af vloei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By voorbeeld, beskou die diagram hierbo, wat twee weerstande toon wat “in parallel” verbind is. 

Die pylpunte op die lyne stel strome voor. ‘n Stroom IIN vloei van links in die kring in, verdeel in 

twee strome I1 en I2, wat deur weerstande R1 en R2 respektiewelik vloei. Nadat deur die 

weerstande gevloei is, kombineer die strome weer tot IUIT. 

 

Let daarop dat hierdie nie ‘n volledige kring is nie, aangesien ons nie die bron van elektriese 

potensiaal getoon het wat die vloei van die stroom veroorsaak nie. Ons moet veronderstel dat daar 

‘n spanningsbron is en dat sy positiewe terminaal aan die geleier aan die linkerkant van die 

diagram verbind is en dat sy negatiewe terminaal aan die geleier aan die regterkant van die 

diagram verbind is en sodoende stroomvloei tot gevolg het. 

 

Deur Kirchoff se stroomwet toe te pas by die punt waar IIN  in I1 en I2 verdeel, merk ons dat die 

som van die strome wat na die punt invloei – in hierdie geval is daar slegs een stroom, IIN – moet 

dit gelyk wees aan die som van die strome wat uit die punt uitvloei – in hierdie geval, I1 + I2. Een 

manier om daarna te kyk is dat stroom die vloei van ladings is, en ladings kan nie by ‘n punt 

akkumuleer nie, dus moet lading net so vinnig van ‘n punt af wegvloei as wat dit daarheen 

invloei. 

 

IIN 

I2 

I1 

R2 

R1 

IUIT 
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In ons analogie met ‘n waterpyp, indien jy ‘n “T-aansluiting” in ‘n pyp sit, dan moet die 

hoeveelheid water wat by twee openings uitvloei gelyk wees aan die water wat by een opening 

invloei aangesien die water wat invloei iewers heen moet gaan en dit nie in die T-aansluiting kan 

akkumuleer nie. 

 

Dus het ons in die diagram hierbo 

 

IIN = I1 + I2 

 

Met verwysing nou na die punt waar I1 en I2 saamkom om IUIT, te vorm, kan ons weer Kirchoff se 

stroomwet toepas wat sê dat die som van die strome wat na die punt invloei, in hierdie geval – dit 

is, I1 + I2 – moet gelyk wees aan die som van die strome wat uit die punt wegvloei, in hierdie 

geval net IUIT. Dus gee hierdie toepassing van Kirchoff se stroomwet ons 

 

I1 + I2 = IUIT 

 

Aangesien beide vergelykings “I1 + I2” aan een kant van die gelykaanteken het, kan ons die twee 

kombineer en dit gee 

 

 IIN = IUIT 

 

wat sin maak aangesien die lading wat aan die linkerkant invloei iewers heen moet gaan en die 

enigste plek waarheen dit kan gaan is om aan die regterkant van die diagram uit te vloei. 

 

Die tweede wet van Kirchoff is Kirchoff se spanningswet. Dit kan op twee verskillende maar 

ekwivalente maniere geformuleer word. Die eerste manier, wat ek die mees gebruiksvriendelike 

vind, is as volg: 

 

Kirchoff se Spanningswet (1):  Die spanning tussen enige twee punte in ‘n kring is gelyk aan die 

som van die spanningsvalle in enige baan wat die twee punte verbind. 

 

Dit vereis ‘n verduideliking. Beskou die kring hieronder. 

 

                                      A 

 

 

 

 

                            

         + 

 

              
 

 

             

 

 

 

 

                                      B 

 

R1 V1 

V2 
R2 

R3 V3 

VB 
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Die simbool aan die linkerkant van die diagram verteenwoordig ‘n battery. Die lang lyn stel altyd 

die positiewe pool voor wat ek “+” gemerk het om dit duidelik te stel. Ek toon ook die 

batteryspanning as VB aan. Die battery lewer ‘n spanning oor R1 en R2, wat in “serie” verbind is, 

en ook oor R3, wat “in parallel” met R1 en R2 verbind is. 

 

Die spanning wat deur die battery aangewend word sal stroomvloei deur R1 en R2 veroorsaak, en 

‘n ander, (heelwaarskynlik verskillende) stroom deur R3. Ons weet egter van Ohm se wet dat 

wanneer ‘n stroom deur ‘n weerstand vloei, daar ‘n spanning oor die weerstand is. Die spanning 

oor ‘n weerstand word dikwels ‘n “spanningsval” genoem en ek het die spanningsvalle oor die 

weerstande R1, R2 en R3 as V1, V2 en V3 respektiewelik aangedui. Die lyne met pylpunte dui aan 

oor watter punte die spanningsvalle voorkom. Let op dat ooreenkomstig konvensie die pylpunte 

na die positiewe rigting wys, wat beteken dat die pyl in die teenoorgestelde rigting wys as wat die 

stroom in die baan vloei. (In hierdie kring vloei die strome in die weerstande almal van bo na 

onder). 

 

Spanningsval: die potensiaalverskil oor ‘n komponent soos ‘n weerstand wat ontstaan as gevolg 

van stroom wat deur die komponent vloei. 

 

Dus, wat vertel Kirchoff se spanningswet aangaande hierdie kring? Beskou punte A en B in die 

diagram. Kirchoff se spanningswet sê vir ons dat die spanning tussen punte A en B gelyk is aan 

die som van die spanningsvalle langs enige pad tussen A en B. Indien ons die spanning tussen A 

en B “VAB”, en Kirchoff se spanningswet op al drie die verskillende paaie tussen A en B toepas, 

vind ons: 

 

 VAB = VB  (Van die pad deur die battery) 

 VAB = V1 + V2  (Van die pad deur R1 en R2) 

 VAB = V3  (Van die pad deur R3) 

 

Met ander woorde, dieselfde spanning word gevind oor die battery, oor die seriekombinasie van 

R1 en R2 en oor R3. Om op ‘n ander manier te dink, die batteryspanning VB is aangelê oor beide 

die seriekombinasie van R1 en R2 en oor R3. Die begrip is baie eenvoudig en jy behoort dit maklik 

te kan toepas sonder om eens bewustelik aan die formele stelling van Kirchoff se spanningswet te 

dink. 

 

Aan die begin van die afdeling het ek gesê dat daar twee verskillende alhoewel ekwivalente 

formulerings van Kirchoff se spanningswet is. Die tweede is: 

 

Kirchoff se Spanningswet (2): Die som van die spanningsvalle rondom enige geslote kring is 

zero. 

 

Hierdie is ietwat minder intuïtief as die oorspronklike formulering. Veronderstel dat ons ‘n 

kloksgewyse roete langs die buitenste kring in die bostaande diagram volg, en by punt A begin en 

eindig. Ons gaan eerstens “deur “ die weerstand R3, dus is V3 ons eerste spanningsval. Ons bly op 

die buitenste kring (en ignoreer R1 and R2), en kom volgende by die battery uit. Die spanning oor 

die battery, VB, is egter nie ‘n spanningsval nie aangesien ons van die negatiewe na die positiewe 

terminaal beweeg, dus styg die spanning . Ons kan dit egter nie sommer ignoreer nie, dus neem 

ons die spanning VB as ‘n negatiewe spanningsval waar en tel -VB by ons “totaal van 

spanningsvalle”. Aangesien die bytel van die negatief van ‘n getal dieselfde is as om daardie getal 

af te trek, kry ons: 

 

 som van spanningsvalle = V3 - VB 
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Ons het egter reeds gesien dat V3 en VB ewe groot is, dus is hulle som gelyk aan  zero en Kirchoff 

is gelukkig! 

Weerstande in Serie 

 

Nadat Ohm en Kirchoff se wette bemeester is, kan hulle nou gebruik word om verskeie 

eenvoudige en welbekende resultate te bereik. Die eerste is die berekening van die effektiewe 

weerstand van twee weerstande in serie. Beskou die volgende kring: 

 

 

                      I 

 

 

     

         + 

 

                                                             

 
 

                             

 

 

 

 

 

Die kring toon twee weerstande “in serie” verbind sodat dieselfde stroom deur beide weerstande 

vloei, alhoewel die spannings oor die weerstande verskillend kan wees. Die stroom wat in die 

kring vloei is I, terwyl die spannings oor R1 en R2 V1 en V2 respektiewelik is. Die totale spanning 

oor die twee weerstande is VTOTAAL. Die battery is slegs vir volledigheid getoon om te wys hoe 

die stroom ontstaan wat in die kring vloei. 

 

Veronderstel dat ons die twee weerstande met ‘n enkele weerstand wil vervang wat dieselfde 

effek sal hê. Watter waarde sal die weerstand moet hê? 

 

Let daarop dat die afleiding hier onder net vir die interessantheid gegee word en daar sal nie 

daaroor geëksamineer word nie. Jy moet slegs die resultaat ken wat in skuinsskrif aan die einde 

van hierdie afdeling staan. 

 

Van Ohm se wet, 

 

 V1 = I  x  R1 

en V2 = I  x  R2 

 

Van Kirchoff se Spanningswet 

 

 VTOTAAL = V1 + V2 

 

Vervang V1 en V2 in hierdie formule met die waardes uit Ohm se wet, 

 

 VTOTAAL =( I x  R1 ) + (I x R )2 

V1 

V2 

VTOTAAL 
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  = I x (R1 + R2) 

  

Maar hierdie is net Ohm se wet vir ‘n weerstand met die waarde R1 + R2. Met ander woorde die 

weerstande R1 en R2 gesamentlik reageer asof hulle ‘n enkele weerstand is met die waarde R1 + R2 

en dit gee ons die waarde waarvoor ons gesoek het. 

 

Wanneer twee of meer weerstande in serie verbind word, is die gekombineerde weerstand die 

som van die individuele weerstande. 

 

Alhoewel in hierdie voorbeeld slegs twee weerstande getoon is, is dit maklik om die resultaat vir 

enige aantal weerstande te veralgemeen. Dit kan deur die leser vir oefening gedoen word. (Wenk: 

jy hoef nie Kirchoff en Ohm se wette te gebruik nie, jy kan slegs die resultaat vir twee weerstande 

en samestelling gebruik). 

 

By voorbeeld, indien drie weerstande met die waardes 1 kΩ, 2 kΩ en 4 kΩ in serie verbind word, 

sal die totale weerstand 7 kΩ wees. 

Weerstande in Parallel 

 

Komponente kan ook op ‘n ander manier nl. parallel met mekaar verbind word, dus verskyn 

dieselfde spanning oor elkeen van die komponente maar die strome in hulle mag (en sal 

heelwaarskynlik) van mekaar verskil. 

 

Beskou die volgende kring wat twee weerstande in parallel verbind toon. (Hierdie keer word die 

spanningsbron nie getoon nie – miskien behoort dit ‘n “gedeeltelike kring” genoem te word). 

 
 

          

 

 

                  

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

Dieselfde spanning V verskyn oor beide weerstande. Die strome deur hulle is I1 en I2, terwyl die 

totale stroom deur die weerstande is ITOTAAL. 

 

Weereens word die afleiding slegs vir interessantheid voorsien en sal daar nie daaroor 

geëksamineer word nie. 

 

Deur gebruik van Ohm se wet, 

 

V R1 R2 

I1 I2 

ITOTAA
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 I1  = V ÷ R1 

en I2 = V ÷ R2 

 

Volgens Kirchoff se Stroomwet, 

 

 ITOTAAL = I1 + I2 

 

Vervang die waardes van I1 en I2 verkry deur gebruik van Ohm se wet, 

 

 ITOTAAL = ( V ÷R1 ) + ( V ÷ R2   ) 

 

Pas Ohm se wet op die hele kring toe, 

 

 V÷ RPARALLEL  = ITOTAAL 

   = ( V ÷ R1  ) + ( V ÷ R2  ) 

 

Waar RPARALLEL die ekwivalente weerstand van die twee weerstande in parallel is. Deel deur V, 

 

 1 ÷RPARALLEL = (1 ÷ R1 ) + ( 1 ÷ R2   ) 

 

Hierdie is die resultaat waarna ons gesoek het aangesien dit die verhouding toon tussen die 

gekombineerde parallelweerstand en die onderskeie weerstande. Dit is nie so maklik om dit in 

woorde te sê nie, maar ek sal probeer 

 

Wanneer twee of meer weerstande in parallel geskakel word, is die omgekeerde van die 

ekwivalente weerstand die som van die omgekeerdes van die individuele weerstande. 

 

(Let wel: die omgekeerde van ‘n getal is een gedeel deur daardie getal). 

 

Dit laat ons nou met die omgekeerde van die waarde wat ons wil weet. Gelukkig is dit maklik om 

die omgekeerde van ‘n getal om te skakel na die getal self – bereken dus die omgekeerde van die 

omgekeerde en daar is die oorspronklike getal! By voorbeeld, veronderstel ‘n 220 Ω weerstand is 

in parallel geskakel met ‘n 330 Ω weerstand. Ons kan die gelykstaande van die twee weerstande 

in parallel as volg bereken; 

 

 1 ÷ RPARALLEL = (1 ÷ R1 )+ (1 ÷ R2   ) 

   = (1÷20) + (1÷330) 

   = 0.004 55 + 0.003 03 

   = 0.007 58 

 

So RPARALLEL = 1 / 0.007 58  (Die omgekeerde van die omgekeerde!) 

   = 132 Ω 

 

Daar is ‘n kortpad waarvan gebruik gemaak kan word wanneer al die weerstande van dieselfde 

waarde is. In hierdie spesiale geval, indien al die weerstande die waarde R het, en daar N 

weerstande in parallel verbind is, dan is die ekwivalente weerstand R/N. Ek laat die bewys 

hiervan oor as ‘n oefening vir die geïnteresseerde persoon. 
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Praktiese Voorbeeld 

‘n “Kunslas” is ‘n weerstand van hoë vermoë wat aan die antennaterminaal van ‘n sender verbind 

kan word. Dit maak dit moontlik om die sender te toets of te belyn sonder om werklik ‘n sein uit 

te saai. Om ‘n toetssein uit te saai sonder dat dit werklik nodig is kan steuring aan andere 

veroorsaak en word deur amateurs as baie slegte maniere beskou. 

 

Kommersiële kunslaste is beskikbaar, maar is redelik duur. ‘n Opsie vir die amateur is om sy eie 

te bou. Ongelukkig het meeste van die geskikte weerstande wat algemeen beskikbaar is slegs ‘n 

vermoë van 2 W, terwyl meeste senders 100 W kan uitsit en dus ‘n 2 W weerstand in rook sal laat 

opgaan. Een oplossing is om vyftig 2 W weerstande  in parallel te verbind sodat elkeen slegs een 

vyftigste van die senderkrag hoef te absorbeer. In die  weerstande elkeen 2 500 Ω (2k5) is, sal die 

effektiewe weerstand van 50 weerstande in parallel 2 500 / 50 = 50 Ω wees, wat die regte waarde 

is wat met meeste senders gebruik kan word. 

 

Onthou dat die kunslas afgeskerm moet wees ten einde te verhoed dat dit ook ‘n werkende 

antenna sal wees. Toe ek een gebou het, het ek dit bereik deur die weerstande met ‘n 

bakpoeierblik van metaal te omhul. Ek het ‘n gat in die middel van die boom van die blik gemaak 

en daar ‘n SO235 (UHF) sok gemonteer, ‘n stywe draad daaraan gesoldeer en die “lewendige” 

ente van die weerstande aan die draad gesoldeer. Die ander ente van die weerstande is aan die 

wand van die blik gesoldeer. (Die blik is van aluminium dus moet aluminiumsoldeersel gebruik 

word). Op hierdie manier dien die blik ook as hitteput en natuurlik as afskerming teen RF-

uitstraling (as die deksel opgeskroef is!). 

Die Spanningsverdeler 

 

Twee weerstande in serie kan as spanningsverdeler gebruik word. Beskou die kring hieronder. 

 

 

 

                       I 

 

 

                               R1            

          

 

    VIN   

 
 

                                           

                               R2                                                              VUIT 

 

 

 

 

 

 

Die kring toon twee weerstande wat soos tevore in serie verbind is. Maar, hierdie keer meet ons 

die spanning VUIT oor een van die weerstande. Ons taak is om uit te vind wat hierdie 

uitsetspanning is in terme van insetspanning wat oor beide weerstande aangelê word. 
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 Met gebruik van die formule vir weerstande in serie weet ons dat die gesamentlike weerstand van  

R1 en R2 in serie R1 + R2 is. Ons kan Ohm se wet gebruik saam met die insetspanning en die 

gekombineerde weerstand van R1 en R2 in serie ten einde vas te stel wat die insetstroom is. 

 

 I = VIN  ÷  (R1 + R2) 

 

Indien ons nou aanvaar dat ‘n nalaatbare klein stroom by die uitset onttrek word, sal dieselfde 

stroom deur beide weerstande vloei. Dus kan ons die spanning oor R2 bepaal, wat ook die 

uitsetspanning is: 

 

 VUIT = I x  R2 

 

Deur die waarde van I wat ons verkry deur middel van Ohm se wet en die seriekombinasie van R1 

en R2  kry ons: 

 

 VUIT = (VIN ÷ (R1 + R2)) x R2 ) 

  = (VIN   x  R2 )  ÷ (R1 + R2) 

 

Die kring is bekend as ‘n “spanningsverdeler” aangesien die uitsetspanning proporsioneel aan, 

maar kleiner as, die insetspanning is, dus is die effek van die kring om die insetspanning met ‘n 

konstante faktor (kleiner as 1) te verdeel. 

Opsomming 

 

Kirchoff se stroomwet sê dat by enige punt in ‘n kring (stroombaan) waar twee of meer geleiers 

bymekaarkom, die som van die strome wat na die punt vloei gelyk is aan die som van die strome 

wat daarvandaan wegvloei. Sy spanningswet sê dat die spanning tussen enige twee punte in ‘n 

kring (stroombaan) gelyk is aan die som van die spanningsvalle langs enige baan wat die twee 

punte met mekaar verbind. 

 

Ons kan hierdie wette saam met Ohm se wet gebruik om die ekwivalente waardes van weerstande 

in serie of parallel te bereken. Wanneer twee of meer weerstande in serie verbind word, is die 

gekombineerde weerstand die som van die individuele weerstande. Wanneer twee of meer 

weerstande in parallel gekoppel word, is die omgekeerde van die ekwivalente weerstand die som 

van die omgekeerdes van die individuele weerstande. 

 

Die spanningsverdeler bestaan uit twee weerstande in serie met ‘n uitsetspanning oor een van die 

weerstande. Die formule vir die uitsetspanning van ‘n spanningsverdeler is: 

 

 VUIT = (VIN   X  R2   )÷ (R1 + R2) 

Hersieningsvrae 

 

1 Twee 10 kilo-ohm weerstande is in parallel verbind. Indien die spanning van ‘n 

battery oor die weerstande ‘n stroom van 5 mA in een weerstand laat vloei, hoe groot 

is die stroom wat in die tweede weerstand vloei? 
a.  10 mA. 

b.  2 mA. 

c.  20 mA. 

d.  5 mA. 
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2 Twee weerstande is in serie aan ‘n 9 volt battery verbind. Die spanning oor een van 

die weerstande is 5 volt. Wat is die spanning oor die ander weerstand? 
a. 4 V. 

b. 5 V. 

c. 9 V. 

d. 13 V. 

 

3 In ‘n parallelkring met ‘n spanningsbron en verskeie takweerstande, watter verband 

het die totale stroom met die stroom in die takstrome? 
a.  Die totaal is gelyk aan die gemiddelde van die stroom in elke weerstand. 

b.  Die totaal is gelyk aan die som van die takstrome in elke weerstand. 

c.  Die totaal verminder soos meer parallel weerstande in die kring aangebring word. 

d.  Die totaal word bereken deur die spanningsval oor elke weerstand bymekaar te tel en die 

som te vermenigvuldig met die totale getal van al die weerstande. 

 

4 Twee weerstande is in serie verbind. Die totale weerstand is 1 200 ohm. Indien een 

van die weerstande 800 ohm is, wat is die waarde van die ander een? 
a.  1 000 ohm. 

b.  800 ohm. 

c.  400 ohm. 

d.  1 200 ohm. 

 

5 ‘n 100 ohm weerstand is in serie met ‘n ander een van 200 ohm verbind. Die 

ekwivalente weerstand van die twee weerstande is: 
a. 100 ohm. 

b. 200 ohm. 

c. 300 ohm. 

d. 400 ohm. 

 

6 ‘n 100 ohm weerstand is in parallel met ‘n 200 ohm weerstand verbind. Die 

ekwivalente weerstand van die twee weerstande is: 
a. 50 ohm. 

b. 67 ohm. 

c. 75 ohm. 

d. 300 ohm. 

 

7 Twee gloeilampe is in serie verbind. Watter van die volgende stellings is waar?: 
a. Die stroom wat deur elkeen van die gloeilampe vloei is identies. 

b. Die spanning oor elkeen van die gloeilampe is identies. 

c. Die weerstand van die gloeilampe is identies. 

d. Die lig wat deur elkeen van die gloeilampe gelewer word is identies. 

 

8 Twee gloeilampe is in parallel aan ‘n toevoer verbind. Een van hulle blaas en word 

oopkring (dus geen stroom kan deur hom vloei nie). Wat sal gebeur met die stroom 

wat deur die lamp gloei wat nog werk? 

a. Dubbel die stroom as voorheen sal deur die werkende lamp vloei. 

b. Geen stroom sal deur die werkende lamp vloei nie. 

c. Dieselfde stroom as voorheen sal deur die werkende lamp vloei. 

d.  Die helfte van die stroom as voorheen sal deur die werkende lamp vloei. 
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9 Die uitsetspanning van ‘n spanningsverdeler met twee enerse weerstande sal wees: 
a. Dieselfde as die insetspanning. 

b. Een kwart van die insetspanning. 

c. Helfte van die insetspanning. 

d. Eenderde van die insetspanning 

 

10 ‘n Kunslas word gemaak deur vier-en-veertig 2k2 weerstande in parallel te verbind. 

Die weerstand van die kunslas is: 
a. 20 ohm. 

b. 50 ohm. 

c. 75 ohm. 

d. 100 ohm. 

 

 32 van 276.



 

6-1 

 

  Hoofstuk 6  Kragverbruik in Gelykstroomkringe.   
 
Wanneer stroom deur ‘n weerstand vloei, sal die weerstand krag verbruik en hitte 

opwek. Hierdie eienskap word in baie elektriese toestelle toegepas, byvoorbeeld in 

elektriese staafverwarmers en waterketels waar die elemente eenvoudige weerstande 

is met geskikte eienskappe om die krag te kan hanteer en die hitte te kan oordra. 

 

Om die krag te bereken wat deur die weerstand vrygestel word, vermenigvuldig jy 

die spanning aan die weerstand aangelê met die stroom wat deur die weerstand vloei, 

dus 

P=VI. 

 

Dit is maklik om te sien waarom. Onthou dat die elektriese potensiaal tussen twee 

punte die hoeveelheid energie is wat dit sal verg om een eenheid lading vanaf die 

punt van laer potensiaal na die punt van hoër potensiaal te beweeg. Noudat ons die 

lading toelaat om van die punt van hoër potensiaal terug te vloei na die punt van laer 

potensiaal, word hierdie energie herwin, gewoonlik in die vorm van hitte. Aangesien 

stroom die vloeitempo van lading is, sal hoe groter die stroom hoe meer energie sal 

per sekonde vrygestel word en dus hoe groter die krag. 

 

Byvoorbeeld, veronderstel ‘n elektriese ketel neem 5 A teen 240 V, dan word die 

kragverbruik as volg bereken: 

P=VI 

= 240*5 

=1 200 W 

=1,2 Kw 

(Ketels werk natuurlik met WS- en nie GS-krag nie, maar wanneer ons by die 

afdeling oor WS-krag kom sal jy sien dat dieselfde formule van toepassing is.) 

 

Gebruik van Ohm se Wet Met Die Formule Vir Krag 
 

Ohm se wet het betrekking op spannings, strome en weerstande en dit kan ook saam 

met die formule vir krag gebruik word. Veronderstel dat in die voorbeeld hierbo dit 

gegee is dat die ketel aan 240 V aangesluit is en dat sy element ‘n weerstand van 48 

Ω het. Ons kan dan Ohm se wet gebruik om die stroom te bereken, aangesien 

I = V / R 

= 240 / 48 

= 5 A 

Die res van die berekening kan dan soos hierbo voortgaan wat vir ons dieselfde 

antwoord van 1,1 kW sal gee. ‘n Ander manier is om Ohm se wet en die formule vir 

kraglewering eers te kombineer en die werklike syfers eers aan die einde in te sit. 

Die formule vir kraglewering is: 

P = V I 

Maar volgens Ohm se wet weet ons ook dat  

I = V / R 

Ons kan dus die simbool “I” in die kragformule met “V / R” vervang om 

P = (V x V)  ÷ R  te lewer. 

Aangesien V x *V  geskryf word  V²    (uitgespreek “V-kwadraat”), eindig ons met 

P = V² ÷ R 

Pas dit op die voorbeeld toe waar V = 240 V en R is 48 Ω, kry ons 
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P = 240² ÷ 48 

= 57 600 ÷ 48 

=  1 200 W 

= 1,2 kW 

Dit gee dieselfde antwoord as voorheen. 

Op dieselfde manier, indien jy weet wat die stroom is wat deur die weerstand vloei en 

die waarde van die weerstand ken, maar die spanning wat oor die weerstand aangelê 

is onbekend is, kan Ohm se wet gebruik word om die aangelegde spanning oor die 

weerstand te bereken. Daarna kan die vergelyking vir krag gebruik word om die 

kraglewering te bereken.. 

Hierdie twee stappe kan ook in ‘n enkele vergelyking saamgestel word. word : 

P = V x  I (Die vergelyking vir krag) 

en V = I ÷ R (Ohm se wet) 

dus P = I x  I x R 

= I² x R 

Hier is dus nou ‘n eenvoudige formule om krag uit stroom en weerstand te bereken: 

P = I² x R 

As ‘n voorbeeld, veronderstel ‘n stroom van 2 A vloei deur ‘n  50 Ω weerstand, dan 

is die kraglewering: 

P = I² x R 

= 2² x  50 

= 4 x 50 

= 200 W 

 

Oefening 
Gebruik Ohm se wet om die spanning oor die weerstand te bereken, en dan die 

formule  

P = V I ten einde die  krag te bereken wat in die weerstand vrygestel word, en sien of 

jy dieselfde resultaat bereik. 

 

Aanpassing tussen Bron en Las 
 
Alle spanningsbronne het in die praktyk interne weerstand. Dit kan in ‘n kring 

voorgestel word waar die sirkel met ‘n “V” daarin ‘n perfekte spanningsbron 

voorstel, RBRON die interne weerstand van die bron is en RLAS die lasweerstand is. 

(‘n Las is iets in ‘n kring waaraan krag gelewer word. Afhangende van die toepassing 

mag dit ‘n antenna wees, ‘n elektriese motor, ‘n gloeilamp of enigiets anders wat 

krag verbruik.) 
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                 RBRON 

         

       V                                        RLOAD 

       

 

 

 

 

 

  . 

‘n Interessante vraag is wat die weerstandwaarde van die las moet wees sodat die 

maksimum oordrag van krag vanaf die bron na die las oorgedra sal word. 

 

Indien die lasweerstand baie laag is, sal ‘n baie groot stroom in die kring vloei maar 

die spanning oor die las sal baie laag wees. Indien die weerstand hoog is, sal ‘n klein 

stroom deur die las vloei maar die spanning daaroor sal hoog wees. Aangesien P = VI 

het beide die stroom deur die las sowel as die spanning daaroor ‘n belangrike invloed 

op kragoordraging. 

 

Die wiskunde vir die berekening van die oplossing is ‘n bietjie buite die bestek van 

hierdie kursus, maar dit kan bewys word dat maksimum kragoordraging plaasvind 

wanneer die lasweerstand presies dieselfde waarde het as die bronweerstand. In 

hierdie geval is die kragvrystelling in die las V²/(2 RLAS). Dit is handig om te weet 

wanneer kragbronne vir laste soos kragversterkers ontwerp word. Dit dien daarop 

gelet te word dat in die geval van ‘n aangepaste las die bron net soveel in hitte vrystel 

as die krag wat die las vereis; dus mag hitteafleiding heel belangrik wees! 

 

Opsomming 
 

Die krag vrygestel in ‘n weerstandlas kan bereken word deur gebruik te maak van die 

formule P = VI. Dit kan met Ohm se wet saamgestel word wat die resultate P = I²R 

en P = V²/R lewer. In ‘n eenvoudige weerstand sal hierdie krag as hitte vrygestel 

word. 

 

Alle bronne van spanning (of krag) het ‘n mate van interne weerstand. Die 

maksimum kragoordraging van die bron na die las gebeur wanneer die lasweerstand 

presies dieselfde waarde as die weerstand van die bron het.  

 

Hersieningsvrae 
 

1 ‘n Gloeilamp is gemerk 12 volt en 3 watt. Die stroom getrek vanaf ‘n 12 volt 

bron is: 
a. 250 mA. 

b. 750 mA. 

c. 4 A 

d. 36 A 

 

RLAS 
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2 Die gelykstroom getrek van die finale stadium van ‘n liniêre versterker is 100 

mA teen 100 V. Wat is die kragverbruik? 
a. 100 watt. 

b. 1 kilowatt. 

c. 10 watt. 

d. 1 watt. 

 

3 Indien ‘n kragbron 200 W teen 400 V GS aan ‘n las lewer, wat is die stroom 

wat vloei? 
a. 0,5 A. 

b. ,.0 A. 

c. 5 A. 

d. 80 000 A. 

 

4 Die produk van die stroom en watter krag gee die elektriese krag in ‘n kring 
a. Magnetomotoriese krag. 

b. Middelpuntvleënde krag. 

c. Elektrochemiese krag. 

d. Elektromotoriese krag. 

 

5 ‘n Weerstand is gemerk vir 10 watt. Watter van die volgende kombinasies van 

potensiaalverskil en stroom oorskry die vermoë van die weerstand? 
a. 2 V, 100 mA. 

b. 20 V, 200 µA. 

c. 1 kV, 25 mA. 

d. 10 mV, 2 A. 

 

6 Die aansitter van ‘n moterkar trek 20 A van die 12 V battery. Wat is die 

kragverbruik? 
a. 2,4 W. 

a. 24 W. 

b. 240 W. 

c. 2,4 kW. 

 

7 Wat is die weerstand van die aansitter in vraag 6? 
a. 0,6 ohm. 

b. 1 ohm. 

c. 6 ohm. 

d. 10 ohm. 

 

8 Die interne weerstand van ‘n moterbattery word vasgestel as 0,2 ohm. Aan 

watter las sal dit die maksimum krag lewer? 
a. 0,1 ohm. 

b. 0,2 ohm. 

c. 0,6 ohm. 

d. 1,2 ohm. 

 

9 By sy piek het ‘n weerligslag ‘n spanning van 100 million volt en 10 000 amp. 

Hoeveel energie is dit? 
a.. 10

9  
W. 

b  10
10

 W. 

 36 van 276.



 

6-5 

 

c.  10
11

 W. 

d.  10
12

 W. 

 

10 ‘n Stroom van 2 mA word in ‘n 1 kilo-ohm weerstand gemeet. Hoeveel krag 

word in die weerstand vrygestel? 
a. 2 mW. 

b. 4 mW. 

c. 2 W. 

d. 4 W. 
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Hoofstuk 7 – Wisselstroom  
 

Inleiding 
 

In gelykstroom- (G.S.) kringe, vloei die stroom altyd in een rigting. Die rede hiervoor is omdat 
die spanningsbron wat gebruik word om die kring te aktiveer altyd dieselfde polariteit het – 
die een terminaal (die positiewe een) is altyd positief  ten opsigte van die ander terminaal. Dit 
veroorsaak dat die stroom in die kring ook net in een rigting vloei. 
 
In ander kringe verander die rigting van die stroomvloei egter gedurig. Die stroom vloei eers 
in die een rigting, dan in die omgekeerde rigting, en dan weer in die oorspronklike rigting en 
so hou dit aan. Die rigtingsverandering geskied in konstante intervalle en gewoonlik baie kere 
per sekonde. Hierdie kringe word wisselstroom (W.S.) -kringe genoem. Krag vir die kringe 
kan voorsien word deur wisselstroom-kragbronne soos die gewone kragpunte in ons huise. 
Met W.S. kragbronne is daar nie 'n “positiewe” of “negatiewe terminaal nie. Een terminaal sal 
slegs vir 'n breukdeel van 'n sekonde positief ten opsigte van die ander wees, dan word die 
rolle omgeruil en word die ander terminaal vir 'n kort rukkie weer positief teenoor die eerste, 
en so hou dit aan. Alhoewel die afkorting W.S. “wisselstroom” beteken, verwys dit meestal na 
die spanning in frases soos “'n W.S. Spanning” en “15V W.S.” 
 

Die Sinusgolf 
 
Sou jy die spanning of stroom in 'n W.S. kring plot teenoor tyd, is daar baie moontlike vorm 
tipes (genoem "golfvorms")  wat dit kan aanneem. By voorbeeld: 

 
Figuur 1: 'n Driehoeksgolf 

 
 
 

 
 

+ Positief 

0 Nul 

_ 

--  Negatief   

0 Nul 

+ Positief 

--  Nagatief 

 38 van 276.



 

7-2 
 

Figuur 2: 'n Vierkantsgolf 
 
 

 
Figuur 3: 'n Sinusgolf 

 
 
Hierdie golfvorm word weer gegee deur die volgende wiskundige vergelyking 

:V = Vpiek   X   sin(2πft) 
waar Vpiek  die piek spanning van die golfvorm is,  f  die frekwensie, t die tyd, π die wiskundige 
konstante "pie" (ongeveer 3.14) en sin die trigonometriese sinusfunksie is.  Die vorm van die 
sinusgolf word hieronder getoon.  Let op dat dit nie twee halfsirkels is, soos dit partykeer 
foutiewelik getrek word nie. 
Die rede waarom ons gewoonlik sinusgolwe of -kurwes gebruik is omdat die Franse 

Wiskundige, Joseph Fourier (1768 - 1830) getoon het dat enige ander golfvorm ontleed kan 
word in 'n aantal sinusgolwe van verskillende frekwensies.   As ons dus verstaan hoe 'n kring 
reageer op 'n sinusgolf, kan ons maklik die kring se respons op enige ander golfvorm bereken 
deur 'n tegniek genoem  Fourieranalise. 'n Sinusgolf verteenwoordig 'n "skoon" W.S. 
golfvorm wat slegs 'n enkele frekwensie bevat, ook genoem die fundamentele frekwensie.  
Enige ander golfvorm bevat beide die  fundamentele en harmonieke frekwensies, wat almal 
integrale veelvoude van die fundamentele frekwensie is. 
 

Siklusse en halfsiklusse 

      90 90 

 2700 

 

 

 

 

3600 

90
0 

     1800 
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'n W.S. golfvorm bestaan gewoonlik uit baie identiese siklusse, een na die ander.   Figuur 3 
toon slegs een volledige siklus van 'n sinusgolf, terwyl figuur 1 weer twee volledige siklusse 
van 'n driehoeksgolf toon. 
 
Vraag: Hoeveel siklusse van 'n vierkantsgolf word getoon in figuur 2? 
 
Gewoonlik is elektriese golfvorms soos W.S. spannings positief vir die helfte van die tyd en 
negatief vir die ander helfte. Wanneer ons slegs verwys na die positiewe of negatiewe 
gedeelte, verwys ons na die "positiewe halfsiklus" en "negatiewe halfsiklus". 
 

Periode en Frekwensie 
 
Die periode van 'n golfvorm is die tyd wat dit neem vir een siklus om te voltooi, en gewoonlik 
uitgedruk in sekondes, millisekondes of mikrosekondes. 
 
Definisie: Die periode van 'n golfvorm is die tyd wat dit neem om een volledige siklus te 
voltooi. 
 
Die frekwensie van 'n golfvorm is die aantal siklusse per sekonde.   Die eenheid van 
frekwensie, een siklus per sekonde, is hertz (afgekort as Hz) ter ere van die Duitse fisikus 
Gustav Hertz (1887 - 1975). 
 
Definisie: Die frekwensie van 'n golfvorm is die aantal siklusse per sekonde. 
 
Siende dat die periode die aantal sekondes per siklus is, en frekwensie die aantal siklusse per 
sekonde, volg dit dat die periode en frekwensie van 'n golfvorm die omgekeerdes van mekaar 
is.   Dus: 
 

 t = 1 ÷  f 
 en  

f = 1 ÷  t 
 
waar t die periode (in sekondes) and f die frekwensie in hertz is. 
 
Byvoorbeeld, die kragfrekwensie in Suid-Afrika is 50 Hz (50 siklusse per sekonde).   Die 
periode kan dus soos volg bereken word: 

 t = 1 ÷  f 

 = 1 ÷ 50 
 = 0,02 s 
 = 20 ms 
 

Golflengte en die spoed van lig 
 
Elektriese strome en spannings beweeg deur geleiers teen die spoed van lig, 'n baie hoë, maar 
nie 'n oneindige hoë spoed nie.   Die spoed van lig, gewoonlik aangedui  deur die simbool c in 
fisika, is ongeveer 3 * 108  m/s. Dit is net oor 'n miljard (109) kilometer per uur! 
 
Stel 'n W.S. golfvorm, met 'n konstante frekwensie, voor, wat deur 'n baie lang geleier teen die 
spoed van lig beweeg. Een spesifieke siklus sal op 'n spesifieke oomblik in tyd begin, en dus 
ook op 'n spesifieke plek op die geleier.   Die begin van 'n volgende siklus sal op 'n spesifieke 
tyd later begin,   (die verskil in tyd is die periode van die golf) en in hierdie tyd sal die golf, 
teen die spoed van lig, 'n sekere afstand verder op die geleier beweeg het.   Siende dat die 
spoed van lig konstant is, en die tyd tussen opeenvolgende siklusse ook konstant is, volg dit 
dat die afstand tussen die begin van een siklus en die begin van 'n daaropvolgende siklus (vir 
hierdie spesifieke golf) ook konstant is.   Hierdie afstand staan bekend as die golflengte van 
die golf. 
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Definisie:  Die golflengte van 'n golf is die afstand wat dit beweeg in een siklus. 
 
Omdat die golflengte die afstand voorstel wat 'n golf in 'n sekere tyd beweeg, is dit verwant 
aan die periode en die frekwensie en wel soos volg: 
 

 Λ = c ÷  t  
en 

 λ = c ÷  f 
 
waar λ die golflengte in meters, c die spoed van lig,  t die periode in sekondes en  f die 
frekwensie in hertz is. 
 
Ter illustrasie: Een van my gunsteling radiostasies is Cape Talk, wat  uitsaai op 'n frekwensie 
van 567 kHz.   Die ooreenstemmende golflengte kan soos volg bereken work: 
 

 Λ = c  ÷  f 

    = (3x108)   ÷ ( 567x103)   
   =529 m 

 
Dit is die afstand wat die radiogolwe van Cape Talk sal beweeg gedurende een volledige 
siklus. 
 
Daar is 'n kortpad wat handig vir radio-amateurs is.   Omdat ons die meeste frekwensies in 
megahertz (miljoene siklusse) uitdruk, kan ons die aantal nulle of die wetenskaplike notasie 
verminder deur die volgende formule te gebruik: 
 

 Λ = 300  ÷  F 
 
 waar λ die golflengte in meter en F die frekwensie in MHz is.   Byvoorbeeld, die frekwensie 
van 14,100 MHz het 'n golflengte van 
 

 λ = 300 ÷ F 

  = 300 ÷ 14,1 
  = 21,3 m 
 
Let daarop,  hoe hoër die frekwensie, hoe korter die golflengte en vice-versa.   Die frekwensie 
van die golflengte word met die volgende formule bereken: 
 

 F  = 300 ÷ λ 
 
waar F die frekwensie in MHz en λ die golflengte in meter is.  Die amateur "twee-meter band" 
se frekwensie is byvoorbeeld ongeveer: 
 

 λ = 300  ÷ F 

           F   = 300 ÷  2 
   = 150 MHz 
 
Die werklike frekwensie van die twee-meter band is 144 - 146 MHz.   Die rede vir die verskil 
is dat die "twee-meter" band slegs bedoel is as 'n naam vir die band, en nie as 'n akkurate 
beskrywing van die golflengte nie. "Twee meter en sewentig sentimeter" is 'n bietjie van 'n 
mondvol! 
 

Fase 
 
Dit is moontlik om twee sinusgolwe, met dieselfde frekwensie, te hê waar die siklusse op 
verskillende oomblikke begin in tyd.    In hierdie geval praat ons van 'n  fase verskil.    Die 
fase verskil word gewoonlik uitgedruk in grade.    Een volledige siklus het 360˚.'n Fase verskil 
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van 'n kwart golf sal dus 90˚ wees.  
 
Die  golf wat 'n sekere punt in sy siklus bereik, bv. die maks positiewe waarde,  lei die ander 
golf.   Omgekeerd, die golf wat die ooreenstemmende punt bereik na die ander, volg die ander.  
In figuur 4, die golf getrek met die dik lyn, lei die ander met 90˚ omdat dit sy maksimum 
positiewe waarde bereik voor die ander golf.  
 
 
  

 

 
Figuur 4: Twee sinusgolwe met 'n faseveskil van 90˚ 

 
 

W.G.K. Spanning en Stroom 
 
Dink terug aan die formule wat drywingsdissipasie van 'n weerstand en 'n spanning oor die 
weerstand gee nl: 
P = V2 ÷ R 
 
As hierdie formule op 'n sinusgolf toegepas word, kan 'n mens sien dat die drywingsdissipasie  
maksimaal  is by die positiewe - en negatiewe pieke van die golfvorm, en weer 'n minimum 
wanneer die spanning nul is. (Onthou dat die kwadraat van 'n negatiewe getal positief is.) 
 
Indien ons die kwadraat van die spanning oor 'n volle siklus van die sinusgolf kan bereken, sal 
ons ook die ekwivalente G.S. spanning kan bereken wat dieselfde drywingsdissipasie in 'n 
weerstand sal gee.   Dié staan bekend as die "wortel gemiddelde kwadraat" of W.G.K. 
spanning. 
 

Definisie: Die W.G.K. waarde van 'n W.S. spanning is die waarde van 'n G.S. spanning 
wat dieselfde drywingdissipasie oor 'n weerstand tot gevolg sal hê. 

  

900 

1800 

2700 

3600 
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Vir 'n sinusgolf is die W.G.K. spanning die piek spanning (die maksimum spanning wat 
tydens die positiewe en negatiewe pieke bereik word) gedeel deur die vierkantswortel van 
twee. 
 

 VRMS = VPiek  ÷ √2 
dus VRMS = 0,707 x  VPiek 

 
Let daarop dat hierdie formule slegs geldig is vir 'n sinusgolf. 
 
Wanneer iemand die waarde van 'n W.S. spanning gee, word aanvaar dat die waarde die 
W.G.K. spanning is, tensy anders vermeld. As voorbeeld kan die hoof- of kragspanning in 
Suid-Afrika van 240V W.S. geneem word.   Dit is die W.G.K. waarde. Ons kan die piek 
spanning nou as volg bereken: 
 

 VWGK = VPiek  ÷ √2 
dus  VPiek = √2 x  VWGK 

  = 1.41 x 240 
  = 338 V 
 
Op dieselfde manier word die W.S. stroom gewoonlik uitgedruk as 'n W.G.K. waarde tensy 
anders vermeld.   Die definisie is dieselfde" 
 

Definisie: Die W.G.K. waarde van 'n W.S. stroom is die waarde van 'n G.S. stroom wat 
dieselfde drywingsdissipasie in 'n weerstand tot gevolg sal hê. 
 
Die W.G.K. stroom van die piekstroom kan bereken word deur dieselfde formule as om die 
W.G.K. spanning van die piekspanning te bereken, te gebruik: 
 

 IWGK = IPiek  ÷  √2 
dus IWGK = 0,707 x  IPiek 

 

Dit is gerieflik om te werk met W.G.K. spannings en strome omdat Ohm se wet en die 
formules vir drywing vir W.S. spannings en strome presies is soos vir G.S. spannings en 
strome - solank as wat jy W.G.K. waardes gebruik.  
 
Byvoorbeeld, indien die element van 'n ketel van 240V W.S. (W.G.K.) 'n waarde van 48Ω het, 
dan sal die stroom wat deur die element vloei die volgende wees: 
 

 I = V ÷ R 

   = 240 ÷ 48 
  = 5 A (W.G.K.) 
 
Alhoewel ek getoon het dat die 5 A 'n W.G.K. waarde is, sal dit normaalweg nie nodig wees 
nie, omdat W.G.K. waardes vir alle W.S. waardes aanvaar word, tensy anders vermeld. 
 
Op dieselfde manier kan die drywing deur die gewone formule bereken word, 
 
 P  = V x  I 
     = 240 x  5 
     = 1,2 kW 
 
Omdat ons W.G.K. waardes gebruik, gee die standaard formule die korrekte antwoord. 
 

Opsomming 
 
'n W.S golfvorm bestaan uit baie identiese siklusse, die een na die ander.  Sinusgolwe bestaan 
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uit 'n enkele frekwensie wat bekend staan as die fundamentele frekwensie.   Alle ander 
golfvorms het addisionele frekwensies wat bekend staan as harmonieke.   Die periode van 'n 
golfvorm is die tyd wat dit neem om een volledige siklus te voltooi.    Die frekwensie van 'n 
golfvorm is die aantal siklusse wat in een sekonde voltooi word.   Die golflengte van 'n golf is 
die afstand wat dit beweeg in een siklus.  Die golflengte en frekwensie van 'n golf is verwant 
aan  mekaar deur die volgende formule: 
 

 F = 300  ÷  λ 
 
waar F die frekwensie in MHz en λ die golflengte in meters is.    Fase verskille word uitgedruk 
in grade, met 360˚ as een volledige siklus. 
 
W.S. spannings en strome word uitgedruk in terme van W.G.K. waardes.    Die W.G.K. 
waarde van 'n W.S. spanning of stroom is die waarde van 'n G.S. spanning of stroom wat 
dieselfde drywingsdissipasie in 'n weerstand sal veroorsaak. Die W.G.K. spanning kan 
bereken word vanaf  die piek spanning, deur die formule: 
 
  
 VWGK = 0,707 x  VPiek 

 

Hersieningsvrae 
 

1. Die frekwensie van ‘n W.S. golfvorm word in die volgende eenheid gedefinieer: 
a. Sekondes 
b. Snelheid 
c. Periode 
d. Hertz 

 
2. Die frekwensie van 5 Hz het ‘n periode van: 
a. 2 sekondes 
b. 300 sekondes 
c. 0,2 sekondes 
d. 1,2 sekondes 

 
3. Die golflengte van ‘n sein van 100 Mhz in die vrye ruimte is: 
a. 30mm 
b. 0,3m 
c. 3m 
d. 30,00m 

 
4. ‘n Golf het ‘n periode van 20ms.   Sy golflengte in die vrye ruimte is: 
a. 6km 
b. 60km 
c. 600km 
d. 6 000km 

 
5. Twee sinusgolwe is 180˚ uit fase met mekaar. Wanneer die een golf op sy 

maksimum positiewe waarde is, is die ander: 
a. Ook op sy maksimum positiewe waarde. 
b. Is dit by sy maksimum negatiewe waarde. 
c. Is dit by nul. 
d. Kan nie bepaal word uit die gegewe inligting nie. 

 
6. Watter golfvorm bestaan slegs uit die fundamentele frekwensie, sonder enige 

harmonieke: 
a. ‘n Vierkantsgolf 
b. ‘n Sinusgolf 
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c. ‘n Driehoeksgolf 
d. ‘n Saagtandgolf 

 
7. Watter waarde verteenwoordig die verhouding van W.G.S. tot die piekwaarde 

van ‘n WS golfvorm? 
a. 0,5 
b. 0,636 
c. 1,414 
d. 0,707 

 
8. Wat word die waarde van ‘n W.S. golfvorm, wat die ekwivalente verhittingseffek 

van ‘n G.S. spanning veteenwoordig, genoem? 
a. W.G.K. waarde 
b. Gemiddelde waarde 
c. Piekwaarde 
d. Aangepaste waarde 

 
9. Die hoof- of kragspanning in die V.S.A. is 115V W.G.K. Wat is die piekspanning? 
a. 81 V 
b. 115 V 
c. 163 V 
d. 220 V 

 
10. Die hoof- of kragspanning in Suid-Afrika is 240 V W.G.K.      Indien dit gekoppel 

word oor ‘n verhittingselement van 576 ohms, hoeveel drywing sal gedissipeer 
(verbruik) word? 

a. 10 W 
b. 57.6 W 
c. 100 W 
d. 576 W 

 
11. ‘n Elektriese geyser werk vanaf die 240V W.S.   W.G.K. toevoer en verbruik 2,4 

kW.     Hoeveel stroom vloei deur die stelsel? 
a. 10 A W.G.K. 
b. 10 A piek 
c. 10 A gemiddeld 
d. 10 A G.S. 

 
12. ‘n Hoëtroustel luidspreker het ‘n weerstand van 8 ohm. Wanneer dit 8 watt 

lewer, wat is die W.G.K. spanning oor die luidspreker? 
a. 1 V W.G.K. 
b. 8 V W.G.K. 
c. 10 V W.G.K. 
d. 80 V W.G.K. 
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 Hoofstuk 8 – Kapasitansie en die Kapasitor 
 
Die kapasitor is ‘n komponent wat uit twee elektries geleidende plate bestaan wat deur ‘n lagie dun 

isoleringsmateriaal, genoem die diëlektrikum, van mekaar geskei is.  Die stroombaansimbool vir ‘n 

kapasitor is goed tekenend van sy konstruksie: 

 
Die twee vertikale lyne stel die geleidende plate voor en die spasie tussen hulle stel die isolerende 

diëlektrikum voor. 

 

Kapasitore het ‘n eienskap wat genoem word kapasitansie, wat die vermoë is om energie in die elektriese 

veld tussen die plate te stoor.  Om te verstaan hoe dit werk, beskou die diagram hier onder: 

 

 
Die diagram toon ‘n kapasitor waarvan een pool aan ‘n keuseskakelaar verbind is sodat die pool of aan die 

battery aan die linkerkant of die gloeilamp aan die regterkant gekoppel kan word. 

 

Laat ons begin deur te dink wat in terme van elektrone gebeur.  Wanneer die kapasitor na die battery 

geskakel word, sal van die negatief gelaaide elektrone in die boonste plaat van die kapasitor aangetrek word 

na die positiewe pool van die battery.  Terselfdertyd sal elektrone uit die negatiewe pool van die battery na 

die onderste plaat van die kapasitor vloei.  In effek werk die battery nou as ‘n ‘elektronepomp’ wat 

elektrone uit die boonste plaat van die kapasitor deur die battery na die onderste plaat van die kapasitor 

pomp.  Deur hierdie proses verloor die boonste plaat van die kapasitor van sy elektrone en word dus 

positief gelaai.  Terselfdertyd kry die onderste plaat elektrone by en word dus negatief gelaai.  In terme van 

die begrip van konvensionele stroom, vloei ‘n stroom van bo na onder deur die kapasitor, wat ‘n 

potensiaalverskil oor die kapasitor laat ontstaan. met die boonste plaat meer positief gelaai en die onderste 

plaat meer negatief gelaai.  Hierdie proses word die ‘laai’ van ‘n kapasitor genoem. 

 

Die spanning wat oor die kapasitor ontstaan opponeer die stroomvloei deur die kapasitor.  Soos die 

spanning oor die kapasitor toeneem , neem die stroom deur die kapasitor af en wanneer die spanning oor 

die kapasitor dieselfde is as die batteryspanning eindig die stroomvloei heeltemaal.  Die kapasitor is ten  

volle gelaai. 

 

Veronderstel dat die skakelaar nou oorgeskakel sodat die kapasitor aan die gloeilamp gekoppel word.  Die 

surplus elektrone op die negatief gelaaide onderste plaat sal aangetrek word deur die positief gelaaide 

boonste plaat, wat ‘n tekort aan elektrone het, dus sal ‘n stroom vloei – weer in terme van konvensionele 

stroomvloei, vloei die stroom van die positief gelaaide boonste plaat na die negatief gelaaide onderste plaat.  

Hierdie stroom sal die gloeilamp laat gloei.  Soos die stroom vloei sal die ladings op die kapasitor se plate 

geleidelik na normaal terugkeer en die potensiaalverskil tussen die plate sal verminder.  Dit sal 
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vermindering in die vloei van die stroom tussen die plate tot gevolg hê en uiteindelik sal beide plate weer 

dieselfde aantal elektrone hê, daar sal geen potensiaalverskil tussen die plate wees nie en die vloei van 

stroom sal eindig.  Hierdie proses word die ‘ontlading’ van ‘n kapasitor genoem. 

 

Wanneer ‘n kapasitor in ‘n GS-kring gelaai word, is daar ‘n spanning oor die kapasitor en stroom vloei 

daardeur, dus moet krag in die kapasitor verbruik word volgens die formule P = VI.  Hierdie krag word 

egter nie in hitte omgesit soos in die geval van ‘n weerstand nie.  Inteendeel, energie word gestoor in die 

elektriese veld tussen die plate.  Wanneer die kapasitor ontlaai word, word hierdie energie vrygestel, in 

hierdie geval laat dit die gloeilamp gloei. 

 

Kapasitors kom in verskillende waardes.  Die waarde van ‘n kapasitor (sy kapasitansie) hang af van: 

 

• Die oppervlakte van die plate, hoe groter die oppervlakte, hoe groter die kapasitansie. 

• Die distansie tussen die plate.  Hoe groter die afstand, hoe kleiner die kapasitansie. 

• ‘n Eienskap van die diëlektrikum, genoem sy diëlektriese konstante. 

 

Groot kapasitors (bedoelende dié met hoë kapasitansie, nie noodwendig met betrekking tot hulle fisiese 

grootte nie) is in staat om baie energie te stoor deurdat dit toelaat dat ‘n groot surplus positiewe en 

negatiewe ladings op sy plate kan akkumuleer.  Klein kapasitors kan weer min energie stoor aangesien net 

klein surplus ladings kan akkumuleer.  Die waarde van ‘n kapasitor word in Farad uitgedruk en tipiese 

waardes in die praktyk gebruik wissel vanaf 1 pF tot 1 000 µF of meer. 

 

Kapasitors in WS-kringe 
 
Kapasitors word meer interessant in WS-kringe.  Beskou die kring waarin ‘n wisselspanning aan ‘n 

kapasitor in serie met ‘n weerstand aangelê word: 

 

 
 

Let daarop dat die simbool “~” in die spanningsbron beteken dat dit ‘n WS-bron is.  Die simbool “V” 

beteken die spanning van die bron, en “C” stel die waarde van die kapasitor voor. 

 

Die eerste vraag is of stroom hoegenaamd gaan vloei.  Indien die spanningsbron GS was, sou die kapasitor 

gou laai tot dieselfde spanning as die bron, en geen verdere stroom sal vloei nie (behalwe vir ‘n baie klein 

lekstroom).  Omdat in hierdie geval egter die bron WS is, is die situasie verskillend.  Soos die stroom in een 

rigting vloei, sal die kapasitor begin laai en die potensiaalverskil wat hierdeur ontstaan sal die 

stroomvloei deur die kapasitor opponeer.  Wanneer die stroomvloei omkeer, sal die kapasitor begin om te 

ontlaai en die energie wat dit ‘geleen’ het sal aan die kring teruggegee word.  Uiteindelik sal die kapasitor 
heeltemaal ontlaai wees en sal dit weer begin laai, maar met teenoorgestelde polariteit.  Dan keer 

die stroomrigting weer om, die kapasitor kan weer ontlaai alvorens dit in die oorspronklike rigting laai. 

 

Dus met ‘n WS-bron sal ‘n stroom deur ‘n kapasitor vloei.  Dit is interessant om die effek van frekwensie te 

beskou.  ‘n Lae frekwensie sal veroorsaak dat ‘n stroom vir ‘n lang tyd in een rigting sal vloei.  Gedurende 

hierdie tyd sal die kapasitor aanmerklik gelaai word en die potensiaalverskil wat tussen die plate ontstaan 

sal die stroomvloei in die kring aanmerklik teenstaan.  Vir ‘n laefrekwensiebron sal dus net ‘n klein stroom 

vloei.  Hierteenoor sal met ‘n hoëfrekwensiebron stroom net vir ‘n kort tydjie in een rigting vloei voordat 

dit  
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rigting omkeer.  Dit sal nie lank genoeg wees om toe te laat dat die kapasitor aanmerklik gelaai kan word 

nie, dus sal nie aanmerklike spanningsverskil tussen die plate ontstaan nie en gevolglik sal daar nie veel 

teenstand teen die vloei van stroom wees nie.  Dus, vir ‘n hoëfrekwensiebron sal ‘n groter stroom vloei. 
 

Reaktansie 
 
Die teenstand wat teen die vloei van stroom wat met kapasitors in ‘n WS-kring ondervind word, is nie 

weerstand nie.  Indien dit weerstand was, sou energie in die kapasitor vrygestel word.  Inteendeel, ons het 

gesien dat energie wat tydens een halfsiklus ‘geleen’ word, gedurende die volgende halfsiklus weer aan die 

kring teruggegee word.  Die teenstand teen die vloei van stroom in ‘n kapasitor word ‘reaktansie’ genoem 

en word aangedui deur die simbool X.  Die formule vir die reaktansie van ‘n kapasitor is:  

 

XC = -1 / (2 π f C) 

 

XC  is die kapasitiewe reaktansie in ohm, f die frekwensie in Hertz en C die kapasitansie in Farad.  Let op 

dat die reaktansie afneem met toename in frekwensie.  Dit is waarom kapasitors by hoër frekwensies 

minder teenstand teen stroomvloei bied. 

 

Ons oorspronklike vraag is hoeveel stroom in die kring sal vloei?  Gelukkig geld Ohm se wet vir reaktansie 

net soos dit geld vir weerstande. 

 

I = -V / X 

 

As ons dus die reaktansie van ‘n kapasitor bereken het, kan ons maklik die stroom in ‘n kring bereken.  Ons 

moet egter daarop let dat alhoewel beide weerstand en reaktansie in ohm uitgedruk word, ons nie hulle 

waardes netso bymekaar kan tel nie, daar is ‘n subtiele verskil.  Byvoorbeeld, in die kring hierbo, 

veronderstel die spanning V is 1 volt, die kapasitansie van die kapasitor is 1 nF  en die frekwensie is 1 

MHz.  Dan is die reaktansie van die kapasitor: 

 

XC = -1 / (2 π f C) 

= -1 / (2 * 314 *10
6
 * 10

-9
) 

= -1 / (0,006 28) 

= -159 Ω 

 

Moenie te veel oor die minusteken in die vergelykings bekommer nie.  Kapasitiewe reaktansies is altyd 

negatief.  Die stroom wat in die kring vloei kan met gebruik van Ohm se wet in ‘n effens gewysigde 

formaat bereken word: 

 

I = V / |X| 

 

Hier beteken |X| ‘die numeriese waarde van X’ sonder inagneming van die minusteken voor X. 

Dus: 

 

I = 1 / 159 

= 0,006 3 A 

= 6,3 mA 

 
Fasehoek tussen Stroom en Spanning 
 

Die stroom wat deur ‘n kapasitor vloei en die spanning oor die kapasitor het ‘n interessante eienskap nl. dat 

hulle altyd 90º uit fase is.  Ter verduideliking, die stroom wat deur ‘n kapasitor vloei yl voor die spanning 

oor die kapasitor met 90º, dus yl die spanning oor die kapasitor 90º agter die stroom.  In die grafiek 

hieronder stel dik lyn die stroom deur die kapasitor voor terwyl die dun lyn die die spanning oor die 

kapasitor voorstel. 
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(Die materiaal hiervandaan tot by die volgende hoofopskrif is opsioneel en daaroor sal nie ge-eksamineer 

word nie). 

 

   0
0
                   90

0      180
0     270

0    360
0
  

 
 

Hierdie is nie teenintuïtief soos dit met die eerste oogopslag mag blyk nie.  Onthou dat die kapasitor gelaai 

word – dit is, die spanning oor sy plate neem toe – vir so lank as wat daar stroom in die regte rigting deur 

hom vloei.  Dus behoort die kapasitor maksimum positiewe lading te bereik – dus met die maksimum 

positiewe spanning oor sy plate – wanneer ‘n positiewe stroom vir so lank as moontlik deur hom gevloei 

het.  Dit is presies wat gebeur by die punt in tyd gemerk ”B” hierbo.  Soortgelyk, behoort dit maksimum 

negatiewe lading te bereik by die punt waar ‘n negatiewe stroom vir solank as moontlik deur hom gevloei 

het, wat by punt “D” gebeur. 

 

Ook, aangesien die tempo waarteen ‘n kapasitor laai of ontlaai afhang van die stroom deur hom, behoort 

hierdie tempo maksimum te wees by die punte van maksimum stroom.  By voorbeeld, by “A” waar die 

maksimum positiewe stroom deur die kapasitor vloei, is waar die ontlaaitempo die grootste is. 

 

Hierdie is ‘n ander wyse waarop reaktansie van weerstand verskil.  Die spanning oor ‘n weerstand is altyd 

in fase met die stroom deur die weerstand, terwyl die spanning oor ‘n reaktansie altyd met 90º uit fase is 

met die stroom wat deur die reaktansie vloei.  In der waarheid is dit die verklaring waarom daar geen krag 

in ‘n reaktansie vrygestel word nie.  Die formule vir krag is: 

 

P = V I 

 

Onthou egter dat ‘n positiewe getal vermenigvuldig met ‘n ander positiewe getal of ‘n negatiewe getal 

vermenigvuldig met ‘n negatiewe getal beide ‘n positiewe resultaat lewer; terwyl dat ‘n positiewe getal 

vermenigvuldig met ‘n negatiewe getal, of omgekeerd, ‘n negatiewe resultaat lewer. 
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Indien jy na die grafiek hierbo kyk wat die spanning oor en die stroom deur ‘n kapasitor aantoon, sal jy sien 

dat in die eerste kwart van die grafiek, van “A” tot “B” , beide spanning en stroom positief is, dus is die die 

krag “vrygestel” positief.  In die laaste kwart van die grafiek egter, tussen “D” en “A”, het die spannings en 

strome presies dieselfde waardes (maar teenoorgesteld), maar nou is die spanning negatief terwyl die 

stroom positief bly, dus is die resultaat negatief.  Dit kanselleer presies die positiewe kraglewering 

gedurende die eerste kwart van die grafiek uit. 

 

Soortgelyk, tussen “C” en “D” is die spanning en stroom beide negatief, dus is die “kraglewering” positief.  

Die spanning en stroom het egter presies dieselfde waardes tussen “B” en “C” (maar weer omgekeerd), 

maar hierdie keer is die spanning positief terwyl die stroom negatief bly, dus is die “kraglewering” negatief 

en kanselleer presies die positiewe kraglewering tussen “C” en “D” uit. 

 

Die positiewe kraglewering van “A” tot “B” en van “C” na “D” word dus presies uitgekanselleer  deur die 

negatiewe kraglewering tussen “B” en “C” en tussen “D” en “A”.  Dit toon dat die kapasitor energie “leen” 

terwyl dit laai en dit weer “teruggee” terwyl dit ontlaai. 

 

(Einde van opsionele materiaal). 

  
Kapasitore in Parallel en Serie 
 

Twee of meer kapasitore wat in parallel verbind word is ekwivalent aan ‘n enkele kapasitor met ‘n waarde 

gelyk aan die som van die waardes van die individuele kapasitore.  Dus vir kapasitore in parallel is: 

 

CEKWIV = C1 + C2 + … 

 

Let daarop dat dit soortgelyk is aan die vergelyking vir weerstande in serie. 

Vir kapasitore in serie: 

 

1/CEKWIV = 1/C1 + 1/C2 + … 

 

Let daarop dat dat dit soortgelyk is aan die vergelyking vir weerstande in parallel. 

 

Tipes Kapasitore 
 
Soos weerstande is kapasitore ook in verskillende tipes beskikbaar wat vir verskillende aanwendings geskik 

is: 
 

� Keramiek kapasitore is in die algemeen geskik vir radiofrekwensie-(RF) toepassings, is goedkoop, maar 

hulle toleransie is swak (rondom ±10%), dus moet hulle nie gebruik word vir kritiese toepassings soos 

frekwensiebepalende elemente in ossillators of filters nie.  Hulle is beskikbaar in waardes 100 pF tot ong. 

100 nF en in spannings tot 15 kV. 
 

� Silwermika kapasitore is ook goed vir gebruik by RF maar het nouer toleransies (tipies ±1%), maar is 

redelik duur.  Hulle is slegs beskikbaar in redelik klein waardes vanaf 1 pF tot 100 nF. 
 

� Polikarbonaat kapasitore is geskik wanneer hoër waardes teen medium toleransies (tipies ±5%) benodig 

word.  Waardes wissel van 10 nF tot 10 µF. 
 

� Elektrolitiese kapasitore maak gebruik van metaalfoelie (gewoonlik aluminium) vir die plate van die 

kapasitor en ‘n semivloeistof geleidende chemiese samestelling tussen hulle.  Die isolerende diëlektrikum is 

‘n baie dun chemiese lagie wat op die metaalfoelie deur die diëlektrikum neergeslaan word wanneer GS aan 

die kapasitor aangelê word.  Elektrolitiese kapasitore kan baie hoë waardes hê, tot duisende farad, maar 

meeste van hulle is gepolariseerd, wat beteken dat een van die terminale altyd positief teenoor die ander 

terminaal moet wees.  Dit maak hulle die beste geskik vir aanwending in GS-kringe soos kragbronne. 
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Verstelbare kapasitors bestaan uit twee stelle plate.  Deur ‘n verstellingsknop te draai word die oorvleuling 

van ‘n beweegbare stel plate oor ‘n vaste stel plate verander en die kapasiteit tussen die stelle plate word 

dus verander.  Verstelbare kapasitors word dikwels gebruik as die bandinstemelement in radios.  (In 

moderne digitale sendontvangers word egter gebruik gemaak van ‘n digitale tipe beheer genoemd ‘n as-

enkodeerder).  Die simbool vir ‘n verstelbare kapasitor word hier onder getoon: 

 
Opsomming 
 

Kapasitors bestaan uit twee geleidende plate wat geskei is deur ‘n isolerende diëlektrikum.  Kapasitors het 

‘n eienskap genoemd kapasitansie, wat die eienskap is om energie in ‘n elektriese veld tussen die plate te 

stoor.  Die energie word gestoor wanneer die kapasitor gelaai word en word vrygestel wanneer die 

kapasitor ontlaai word.  Die kapasitansie van ‘n kapasitor hang af van die grootte van die oppervlakte van 

die plate, die afstand tussen die plate en die diëlektriese konstante van die isolerende materiaal tussen die 

plate. 

 

In WS-kringe vertoon kapasitors reaktansie wat die vloei van stroom teenstaan.  Alhoewel reaktansie in 

ohm uitgedruk word, is dit nie dieselfde as weerstand nie aangesien geen energie vrygestel word nie.  Die 

reaktansie van ‘n kapasitor word gegee deur die formule: 

 

XC = -1 / (2 π f C) 

 

Ohm se wet kan toegepas word deur die grootte van ‘n reaktansie in plaas van ‘n weerstand te gebruik 

 

V = I |X| or |X| = V / I or I = V / |X| 

 

Die stroom deur ‘n kapasitor yl met 90º  voor die spanning oor die kapasitor.  Anders gestel, die spanning 

oor ‘n kapasitor yl met 90º na die stroom deur ‘n kapasitor. 

Vir kapasitors in parallelverbind: 

 

CEKWIV = C1 + C2 + … 

 

Terwyl vir kapasitors in serie: 

 

1/CEKWIV = 1/C1 + 1/C2 + … 

 

Daar is verskillende tipes kapasitors wat vir verskillende aanwendings geskik is.  Elektrolitiese kapasitors is 

gewoonlik gepolariseerd, en een terminaal moet altyd positief teenoor die ander teminaal wees.  Verstelbare 

kapasitors word gebruik as die instemkontrole vir baie radios. 

 
Hersieningsvrae 
 
1 Die faseverskuiwing tussen spanning en stroom in ‘n kapasitor is: 

a. 90 grade. 

b. 45 grade. 

c. 360 grade. 

d. In fase. 

 

2 Drie kapasitors van 1 µF word in parallel verbind. Die ekwivalente kapasitansie 

is: 

a. 0,33 µF. 
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b. 3,0 µF. 

c. 0,3 µF. 

d. 33,33 µF. 

 

3 ‘n Kapasitor van 250 pF word benodig om ‘n instemkring te resoneer. ‘n 100 pF kapasitor 

is in parallel met ‘n verstelbare kapasitor verbind. Vir watter waarde moet die verstelbare 

kapasitor ingestel word om resonansie te verkry? 

a. 150 pF. 

b. 300 pF. 

c. 350 pF. 

d. 400 pF. 

 

4 ‘n Waarde van 1 000 pF is ekwivalent aan: 
a. 10 nF. 

b. 1 nF. 

c. 0,1 nF. 

d. 100 nF. 

 

5 Die energie in ‘n gelaaide kapasitor is gestoor in die: 

a. Spanning oor die terminale. 

b. Stroom deur die kapasitor. 

c. Die elektriese veld tussen die plate. 

d. Vorm van magnetisme. 

 

6 Die eenheid van kapasitansie is die?: 
a. Farad. 

b. Permeabiliteit. 

c. Konduktansie. 

d. Impedansie. 

 

7 Wat is die totale kapasitansie van twee of meer kapasitors wat in parallel verbind is? 

a. Dieselfde as enige van die kapasitors. 

b. Helfte die kapasitansie van enige van die kapasitors. 

c. Dubbel die kapasitansie van enige van die kapasitors. 

d. Die kapasitansie kan nie bereken word alvorens die werklike waardes van die kapasitors bekend is nie. 

 

8 Waarna verwys die eenhede mikrofarad en picofarad? 
a. Induktansie. 

b. Kapasitansie. 

c. Weerstand. 

d. Stroom. 

 

9 Soos die plaatoppervlakte van ‘n kapasitor toeneem, gebeur die volgende met sy kapasitansie: 

a. Dit neem af. 

b. Dit neem toe. 

c. Dit bly dieselfde. 

d. Dit word spanningsafhanklik. 

 

10 Watter van die faktore hieronder genoem sal NIE die kapasitansiewaarde van ‘n kapasitor 

beïnvloed nie  
a. Oppervlakte van die plate. 

b. Distansie tussen plate. 

c. Spanningsaanslag. 

d. Diëlektriese konstante van die materiaal tussen die plate. 
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11 Die (waarde van) die  reaktansie van ‘n kapasitor: 
a. Bly konstant met veranderende frekwensie. 

b. Styg met stygende frekwensie. 

c. Neem af met stygende frekwensie. 

d. Styg met afnemende frekwensie. 

 

12 Die kapasitiewe reaktansie van ‘n 16 µF, 40 volt elektrolitiese kapasitor by ‘n sein van 100 Hz is: 

a. 1 000 Ω. 

b. 10 kΩ. 

c. 10 Ω. 

d. 100 Ω. 

 

13 Indien die frekwensie van ‘n sein aangewend aan ‘n kapasitor verdubbel word, sal die kapasitor se 

kapasitiewe reaktansie: 
a. Verdubbel. 

b. Vervierdubbel. 

c. Een kwart van die oorspronklike waarde wees. 

d. In waarde halveer. 
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 Hoofstuk 9 – Induktansie in die Induktor   
 

‘n Tipiese induktor bestaan uit ‘n draadspoel wat selfondersteunend of om ‘n spoelvorm 

gedraai mag wees.  Wanneer ‘n stroom deur ‘n geleier vloei, ontstaan ‘n magnetiese veld net 

soos met ‘n elektromagneet.  Wanneer die stroom in die geleier verander, induseer die 

ooreenstemmende veranderings in  die magneetveld ’n spanning in die geleier 

- 

Skakelaar 

Battery 
Vonkgaping 
 
 

 
 wat die verandering in die vloei van die stroom opponeer.  Hierdie verskynsel is bekend as 

‘selfinduktansie’ aangesien die spanning in dieselfde spoel wat die magnetiese veld genereer.  

Beskou die volgende kring as voorbeeld: 

 

 

 

In hierdie kring is ‘n battery via ‘n skakelaar aan ‘n induktor verbind.  (Die induktor is die 

komponent in die middel van die kring wat soos ‘n draadspoel lyk).  ‘n Vonkgaping is in 

parallel oor die induktor verbind (dit word deur die twee kolle aan die regterkant van die 

diagram voorgestel). 

 

Wanneer die skakelaar toegemaak word, vloei daar aan die begin nog geen stroom deur die 

induktor nie.  Die batteryspanning wat nou oor die spoel aangewend word sal egter 

veroorsaak dat ‘n stroom daardeur begin vloei.  Dit veroorsaak dat die spoel ‘n magneetveld 

opwek, en die groeiende magneetveld induseer op sy beurt ‘n spanning V1 in die induktor wat 

die poging om die stroom deur die induktor te laat toeneem opponeer.  Die gevolg is dat die 

stroom I wat deur die induktor vloei stadig in waarde toeneem en dus nie sy volle waarde 

bereik onmiddellik nadat die skakelaar toegemaak is nie. 

 

Wanneer die skakelaar oopgemaak word, begin die magnetiese veld afneem wat weer ‘n 

spanning V2 oor die induktor induseer.  V2 opponeer nou die afname in I, wat begin is deur die 

oopmaak van die skakelaar.  Omdat daar geen lae weerstandpad oor die kring is wanneer die 

skakelaar oopgemaak word nie, is die enigste manier waardeur dit kan gebeur is om ‘n hoog 

genoeg spanning op te wek wat ‘n vonk oor die vonkgaping te laat spring.  Hierdie 

geïnduseerde oor ‘n induktor, wat ook die tru-EMK genoem word, kan baie hoër as die 

aangelegde spanning wees. 

 

Hierdie verskynsel is die beginsel waarop die ouer (nie-elektroniese) ontstekings-stelsel van 

petrolenjins werk.  Die onstekingspoel is die induktor en die punte is die skakelaar wat 
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wanneer dit oopmaak, dit die stroom deur die onstekingspoel onderbreek, wat die spoel ‘n 

spanning hoog genoeg laat opwek wat oor die vonkgaping van die vonkproppe kan spring.  

Op hierdie manier kan vanaf ‘n 12 V battery ‘n spanning van baie duisende volt verkry word. 

 

Hierdie verskynsel kan ook anders gesien word, en dit is dat wanneer die skakelaar 

toegemaak word en stroom vloei wat ‘n magneetveld tot gevolg het, is dat energie uit die 

kring geneem word en deur die induktor in die magnetiese veld gestoor word.  Wanneer die 

skakelaar oopgemaak word, gee die induktor die energie aan die kring terug soos die 

magnetiese veld afneem.  Dus, soos ‘n kapasitor, ‘leen’ ‘n induktor energie van ‘n kring en 

‘gee dit weer terug’ aan die kring, maar sonder om werklik energie te gebruik. 

 

Induktorwaardes 
 
Die waarde van ‘n induktor bepaal hoeveel energie dit in sy magneetveld kan stoor, en dus 

hoe effektief dit pogings om stroom wat deur hom vloei te laat verander kan opponeer.  

Induktorwaardes word in henry, afkorting H, aangedui.  Tipies gebruiklike waardes word in 

mikrohenry (µH) of millihenry (mH) gemeet. 

 

Die waarde van ‘n induktor word bepaal deur die aantal windings in ‘n spoel asook die 

spasiëring tussen die drade van die wikkelings – hoe meer wikkelings, hoe hoër die waarde.  

Dit is ook afhanklik van die permeabiliteit van die materiaal binne-in die spoel.  Dit mag lug 

wees, vir ‘n spoel sonder ‘n kern, of metaal, tipies ysterferriet.  Die permeabiliteit van die 

kern bepaal die sterkte van die magneetveld wat deur die stroomvloei deur die induktor 

veroorsaak sal word.  Aangesien ysterferriet se permeabiliteit baie hoër as die van lug is, sal 

‘n ferrietkern-induktor hoër induktansie hê as een sonder ‘n kern (of met ‘n lugkern), maar 

met dieselfde aantal windings.  Alhoewel ferrietkern-induktors hoër indutansies as 

lugkerninduktors het, het hulle ook hoër verliese, veral by radiofrekwensies.  

Lugkerninduktors kan van stywe draad gedraai word, in welke geval hulle selfondersteunend 

kan wees, of hulle kan op plastiekvorms gedraai word. 

 

Induktansie word met die simbool’ L’ aangedui aangesien ‘I’ reeds vir stroom gebruik word. 

 

 

Induktors in WS-kringe 
 

Beskou die volgende kring, wat ‘n wisselspanningsbron toon wat aan ‘n induktor verbind is: 

 

 

 

                                            I 
 

 

 

     ~                             V1                 V2 

 
 

 

 

                 

 

V1 
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Die effek van die WS-toevoer is om deurlopend te probeer om die stroomvloei deur die 

induktor te verander.  Dit sal die magnetiese veld verander, wat op sy beurt ‘n spanning oor 

die induktor sal induseer wat enige verandering in stroomvloei deur die induktor sal 

opponeer.  By voorbeeld, veronderstel die spanningsbron probeer om die stroom wat in die 

rigting van I vloei te vergroot.  Die geïnduseerde spanning sal in die rigting van V1 wees en 

sal die toename in stroom teëwerk.  Wanneer die spanning egter begin om die stroom wat in 

die rigting I vloei, te verminder, sal die geïnduseerde spanning in die rigting V1 wees wat die 

toename in stroomvloei opponeer.  Wanneer die spanning egter begin om die stroomvloei in 

die rigting I te verminder, sal die geïnduseerde spanning in die rigting van V2, wees en die 

poging om die stroom in die rigting van I vloei, opponeer, ens. 

 

Die feit dat die geïnduseerde spanning altyd die verandering in die stroomvloei opponeer, 

beteken nie dat die stroomvloei in ‘n induktor nie verander kan word nie.  Dit beteken net dat 

stroomvloei deur ‘n induktor nie oombliklik kan verander nie; dit sal altyd ‘n bietjie tyd neem 

(afhangende van die waarde van die induktor en die aangelegde spanning) om die finale 

waarde te bereik. 

 

Induktiewe Reaktansie 
 

Omdat stroom in WS-kringe gedurig verander, en induktors enige poging om stroom deur die 

induktor te verander teenstaan, opponeer induktors die vloei van stroom in ‘n WS-kring.  

Hierdie teenstand is egter nie weerstand nie aangesien daar nie energie in die induktor 

vrygestel word nie – dit ‘leen slegs energie’ van en ‘besorg dit weer terug’ aan die kring, 

soortgelyk aan die kapasitor.  Net soos vir kapasitors is die opposisie wat deur ‘n induktor 

teen stroomvloei in WS-kringe gebied word reaktansie genoem. 

 

 Beskou die effek van frekwensie.  Hoe hoër die frekwensie, hoe hoër is die tempo waarteen 

stroomvloei verander.  Aangesien die induktor effektief die veranderings in stroom teenstaan, 

sal dit hoër reaktansie by hoër frekwensies vertoon (waar die stroom vinnig verander) as by 

laer frekwensies (waar die stroom stadig verander).  Dit blyk uit die formule vir die 

reaktansie van ‘n induktor: 

XL = 2 π f L 

Waar XL die reaktansie van die induktor in ohm is, π die wiskundige konstante pi (ongeveer 

3,14), f die frekwensie in Hertz en L die induktansie in Henry.  Let op die afwesigheid van ‘n 

minusteken – die reaktansie van ‘n induktor is altyd positief.  Dit is ook proporsioneel aan die 

frekwensie, as die frekwensie verdubbel, verdubbel die reaktansie, en as die frekwensie 

halveer, halveer die reaktansie. 

 

Ohm se Wet en Reaktansie 
 

Nadat die reaktansie van ‘n induktor vasgestel is, kan Ohm se wet gebruik word om stroom of 

spanning in ‘n kring te bereken deur weerstand met die reaktansiewaarde |X|. te vervang.  By 

voorbeeld, veronderstel ‘n 1 V sein by ‘n frekwensie van 1 MHz aan ‘n induktor van 10 µH 

aangelê.  Die reaktansie van die induktor by hierdie frekwensie word as volg bereken: 

XL = 2 π f L 

= 2 x 3.14 x 10
6  

x 10
-5

 

= 62.8 Ω 
Die stroom wat deur die induktor vloei kan bereken woed met die gebruik van Ohm se wet 

maar met weerstand vervang met die waarde van die reaktansie: 
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I = V ÷ |X| 

= 1 ÷  62.8 

= 0.016 

= 16 mA 

Let op dat alhoewel reaktansie in ohm gemeet word, dit nie dieselfde as weerstand is nie, dus 

kan weerstande en reaktansies nie bymekaar getel word nie. 

 

Faseverhoudings tussen Spanning en Stroom 
 

Die spanning oor ‘n induktor yl altyd met 90º voor die stroom wat deur in induktor vloei.  

Andersom gestel, yl die stroom altyd met 90º  agter die aangelegde spanning aan ‘n induktor.  

Die 90º faseverskil tussen die spanning en die stroom beteken dat geen energie in perfekte 

induktor vrygestel word nie – energie wat van die kring ontneem en in die magneetveld 

gedurende een deel van ‘n siklus gestoor word, word weer gedurende ‘n volgende deel van 

die siklus aan die kring teruggegee. 

 

Praktiese induktors word van elektriese draad gemaak wat weerstand het.  Alhoewel die 

weerstand gewoonlik laag is, word ‘n mate van energie tog as gevolg van die weerstand 

verbruik. 

 

‘n Bruikbare akroniem wat gebruik kan word om die faseverhouding in kapasitore en 

induktore te help onthou is “CIVIL”.  Die eerste drie letters “CIV” beteken  “in ‘n kapasitor 

(C) yl die stroom (I) voor die spanning (V)”,  Die laaste drie letters beteken “spanning (V) yl 

voor die Stroom (I) in ‘n induktor (L)”. 

 

Induktors in Serie in Parallel 
 
Induktors in serie en parallel gedra hulle soortgelyk as weerstande in serie en parallel.  Vir 

induktore in serie: 

LEKWIV = L1 + L2 + … 

terwyl vir induktore in parallel, 

1÷LEKWIV =( 1÷L1 )  +( 1÷L2  )+ … 

By voorbeeld, indien ‘n 4,7 µH induktor in parallel met ‘n 3,3 µH induktor verbind word, kan 

die ekwivalente induktansie as volg bereken word: 

1÷LEKWIV = (1÷L1) +( 1÷L2 )+ … 

= 1÷(4.7 x 10
-6

) + l÷(3.3 x 10-6) 

= 212 766 + 303 030 

= 515 796 

dus LEKWIV = 1 ÷  515 796 

= 1.9 µH 

 

Opsomming 
 
Induktore stoor energie in hulle magnetiese velde.  Soos die stroom in ‘n induktor verander, 

induseer die veranderende magnetiese veld ‘n spanning oor die induktor wat die verandering 

in stroom in die induktor opponeer.  Dit word ‘selfinduktansie’ genoem. 

 

In WS-kringe vertoon induktore ‘n reaktansie proporsioneel aan die frekwensie.  Die formule 

vir die reaktansie van ‘n induktor is: 

XL = 2 π f L 
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Ohm se wet kan toegepas word met gebruik van die grootte van reaktansie in die plek van ‘n 

weerstand: 

V = Ix |X| or |X| = V ÷ I or I = V ÷ |X| 

Die spanning oor ‘n induktor ly met 90º voor die stroom deur die induktor.  Die 

faseverhouding tussen spanning en stroom in kapasitors en induktors kan met behulp van die 

akroniem “CIVIL” onthou word. 

 

Die ekwivalente induktansie van twee of meer induktore in serie word aangegee deur: 

LEKWIV = L1 + L2 + … 

 

Die ekwivalente induktansie van twee of meer induktore in parallel word aangegee deur: 

1÷LEKWIV =( 1÷L1) + (1÷ L2 )+ … 

 

Hersieningsvrae 
 

1 Die karakteristieke tru-EMK wat deur ‘n verdwynende magnetiese veld in ‘n spoel 

veroorsaak word, word genoem: 
a. Mutual induktansie. 

b. Selfinduktansie. 

c. Magnetiese vloed. 

d. Die solenoïde-effect. 

 

2 Wat is die eenheid van induktansie? 

a. Die henry. 

b. Die coulomb. 

c. Die farad. 

d. Die ohm. 

 

3 ‘n Klein lugkernspoel het ‘n induktansie van 5 mikrohenry.  Wat moet jy doen indien 

jy ‘n 5 millihenry spoel met die dieselfde afmetings benodig? 

a. Die spoel moet om ‘n niegeleidende buis gedraai word. 

b. Die spoel moet om ‘n ysterkern gedraai word. 

c. Die ente van die spoel moet by mekaar gebring word sodat die spoel die vorm van ‘n 

“doughnut” aanneem. 

d. Die spoel moet van dikker draad gemaak word. 

 

4 Vir radiofrekwensie-kragaanwendings, watter tipe induktor sal die laagste verliese 

toon? 

a. Magnetiese draad. 

b. Ysterkern. 

c. Lugkern. 

d. Slug-tuned. 

 

5 In an induktiewe kring sal die wisselstroom wat opgewek word relatief tot die 

aangelegde EMK: 

a. Nalydend met 90 grade wees. 

b. 180 grade uit fase wees. 

c. Voorlydend met 90 grade wees. 

d. In fase wees. 

 

6 Die faseverskuiwing tussen spanning en stroom in ‘n induktor is: 
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a. 90 grade. 

b. 45 grade. 

c. 360 grade. 

d. In fase. 

 

7 Die reaktansie van ‘n induktor: 
a. Bly konstant met veranderende frekwensie. 

b. Neem toe met stygende frekwensie. 

c. Neem af met stygende frekwensie. 

d. Neem toe met afnemende frekwensie. 
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Hoofstuk 10 Ingestemde Kringe   

Induktore en kapasitore kan in series en parallel verbind word om kringe te skep wat die 

vermoë besit om sekere frekwensie te aanvaar of te verwerp. Hierdie kringe word genoem 

ingestemde kringe wat baie belangrik in radio is. 

Reaktansies in series 

Beide kapasitore en induktore vertoon reaktansie in WS kringe. Die reaktansie hang af van 

die frekwensie  volgens die formules hieronder: 

 

 XC = -1 ÷  (2 π f C) 

 

en XL = 2 π f L 

 

Wanneer reaktansie in series verbind is byvoorbeeld twee kapasitore of twee induktore of a 

kapasitor en ’n induktor, kan die reaktansies saamgevoeg word wat dan gelyk is aan  

reaktansie van die twee reaktansies in series:.  

 XGELYK AAN = X1 + X2 + … 

 

Veronderstel twee 100 pF kapasitore word in series verbind. Die reaktansie van elk van die 

kapasitore by ’n frekwensie van 10 MHz is:  

 

 XC = -1 ÷ (2 π f C) 

  = -1 ÷ (2 x 3.14 x 10
7
 x 10

-10
) 

  = -1 ÷ 0.00628 

  = -159 Ω 

 

Dus die reaktansie van die twee reaktansies in series, is gelyk aan: 

  

 X gelyk aan = X1 + X2 

  = -159 + -159 

  = -318 Ω 

 

Daar is ‘n ander manier om die berekening te doen. Omdat twee kapasitore van dieselfde 

waarde (100 pF) in series verbind is, moet die totale kapasitansie gelyk wees aan die helfte 

van kapasitansie van een van die kapasitore, 50 pF . 

  

 XC = -1 ÷ (2 π f C) 

  = -1 ÷ (2 x 3.14 x 10
7
 x 5 x 10

-11
) 

  = -1 ÷ 0.00314 

  = -318 Ω 

Reaktansies in Parallel 

 

Insgelyks, die formule vir twee reaktansies in parallel is gelyk aan: s: 

 

 1÷X  gelyk aan = (1÷X1 ) + (1÷X2 ) + … 
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Byvoorbeeld twee kapasitore van 100 pF elk met reaktansie van –159 Ω elk by 10 MHz word 

in parallel verbind, dan is die resultante waarde gelyk aan:  

 

 1/X gelyk aan =( 1÷X1 )+ (1÷X2 )+ … 

   = (1÷ 159) + (1÷  159) 

   = -0.0126 

 

so X gelyk aan = 1÷0.0126 

   = -79.5 Ω 

 

Dit maak,  sin want twee kapasitore van 100 pF elk in parallel verbind lewer 200 pF totaal se 

reaktansie by 10 MHz is: 

Once again this makes sense since the two 100 pF capacitors connected in parallel are 

equivalent to a single 200 pF (2 * 10
-10

 F) capacitor, with a reactance at 10 MHz of: 

 

 XC = -1 ÷x(2 π f C) 

  = -1 ÷ (2 x 3.14 x 10
7
 x 2 x 10

-10
) 

  = -1 ÷ 0.0126 

  = -79.5 Ω 

DIE Serie Ingestemde Kring 

 

Jy mag wel vrae waarom die formules van reaktansies in series en parallel leer as berekenings 

gemaak kan word met die formules van kapasitore en induktore in series en parallel wat ons 

reeds ken? Die antwoord kan in die kring hieronder gevind word van ‘n kapasitor en induktor 

in series verbind. 

  

 

 

                      6.5 µH                   39 pF 

 

               ‘n Serie Ingestemde Kring. 

 

Veronderstel die gelykstaande totale reaktansie van die twee onderdele by 10 MHz word 

bereken. Die formule vir induktore in serie of die formule vir  kapasitore in serie kan nie 

gebruik word nie want in die kring is daar een van elk. Daarom moet die individuele 

reaktansie van elke onderdeel by 10 MHz bereken word en dan die formule vir reaktansies in 

serie gebruik word.  

Die reaktansie van die induktor word soos volg bereken: 

  

 XL = 2 π f L 

  = 2 x 3.14 x10
7 
x 6.5 x 10

-6
 

  = 408 Ω 
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Die reaktansie van die kapasitor word soos volg bereken:: 

 

 XC = -1 ÷ (2 π f C) 

  = -1 ÷ (2 x 3.14 x 10
7 
x39 x 10

-12
) 

  = -1 ÷ 0.006908 

  = -408 Ω 

 

Dus die saamgestelde waarde van die kapasitor en induktor in serie by 10 MHz is: 

 XL  +  XC   = 408 – 408 

       = 0 Ω 

 

Dis reg die antwoord is nul want  die positiewe reaktansie van die induktor kanselleer die 

negatiewe reaktansie van die kapasitor by 10 MHz dus is daar geen reaktansie nie Die 

frekwensie waar die positiewe en negatiewe reaktansies mekaar uitkanselleer word die 

resonante frekwensie van die kring genoem Die kring word ’n serie-resonante kring of serie-

ingestemde kring genoem.  

 

Reaktansie van Serie ingestemde Kring 
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Aangesien die reaktansie van die induktor styg met frekwensie terwyl die reaktansie van die 

kapasitor daal met frekwensie en mekaar uitkanselleer sal dit net by een frekwensie gebeur. 

By enige ander frekwensie sal die kring of positiewe of negatiewe reaktansie toon. Die kring 

hieronder toon die induktiewe XL (altyd positief), kapasitiewe reaktansie XC (altyd negatief) 

en die saamgestelde reaktansie van die serie kring XS, .Dit toon   dat die saamgestelde 

reaktansie negatief (kapasitief) is as dit laer as die resonante frekwensie (10MHz) is en 

positief hoër as die resonante frekwensie.  

 

Die serie-ingestemde kring is baie handig in radio-elektronika  want die lae reaktansie naby 

die resonante frekwensie laat stroom maklik vloei in die kring naby hierdie frekwensie, terwyl 

hoë reaktansie by ander frekwensies sal stroomvloei verhinder by frekwensies behalwe die 

resonante frekwensie.. Op hierdie manier kan ’n serie-ingestemde kring aangewend word om 

frekwensies naby die resonante frekwensie te aanvaar terwyl ander seine verwerp word. 

 

Die Parallel-ingestemde Kring 

 

Nadat ons die interessante werking van die serie-ingestemde kring beskou het, ontstaan die 

vraag wat gebeur as die onderdele in parallel verbind word.  

Om die berekeninge te vergemaklik gebruik ons weer dieselfde onderdeel waardes,  – L = 6.5 

µH en C = 39 pF. 

 

 

 

                     6.5 µH                    

 

      

 

                       39 pF 

 

 

       

    ‘n Parallel Ingestemde Kring 

 

Die gesamentlike reaktansie by 10 MHz word weer bereken  want dit sal ook interessante 

verskynsel toon in die parallel-ingestemde  kring. 

 

Die formule vir reaktansie in parallel is: 

 

 1÷XGELYK AAN = (1÷XL) +( 1÷XC)  

   = (1÷408) + (1÷-408) 

   = 0.00245 – 0.00245 

   = 0 

 

so X GELEK AAN = 1 ÷ 0 

   = ???? 

 

Wat het hier gebeur? Weereens het die positiewe reaktansie die negatiewe reaktansie 

uitgekanselleer, maar hierdie keer verskyn die nul in die denominator (onder) van die 
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verhouding, wat veroorsaak dat die resultaat onbekend is. As ons egter ‘n grafiek teken wat 

die reaktansies by ‘n reeks frekwensies toon, sal ons beter verstaan wat gebeur het.  

Reaktansies in 'n Parallel-ingestemde kring
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Weereens die induktiewe reaktansie is altyd positief terwyl die kapasitiewe reaktansie altyd 

negatief is. In hierdie geval egter begin die saamgestelde reaktansie van die ingestemde kring 

effens positief (induktief) en word meer en meer positief na gelang die resonante frekwensie 

genader word. By die resonante verander dit egter oombliklik van ‘n baie hoë positiewe 

(induktief) reaktansie na ‘n baie hoë negatiewe (kapasitief) reaktansie. Geen wonder die 

werklike waarde by resonansie onbekend is..  

 

Gevolglik besit ‘n parallel-ingestemde kring ‘n hoë reaktansie naby resonansie terwyl die 

reaktansie klein is weg van die resonante frekwensie. Dus kan die parallel-ingestemde kring 

aangewend word om frekwensie naby die resonante frekwensie te verwerp terwyl seine by 

ander frekwensies relatief maklik deurgelaat word. 

Sirkulerende Stroom in ‘n Parallel-ingestemde Kring 

 

X P 

X L 

X C X P 
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In ‘n parallel-ingestemde kring is daar twee komponente wat energie kan opgaar. Die 

induktor gaar energie op in sy magnetiese veld  en die kapasitor gaar energie op in sy 

elektriese veld tussen die plate. By resonansie word energie aanhoudend oorgeplaas van die 

kapasitor na die induktor en weer terug.  

 

Soos die kapasitor gelaai word ontwikkel ‘n spanning tussen die plate.  Hierdie spanning laat 

‘n stroom vloei deur die induktor wat ‘n magnetiese veld ontwikkel.  Soos die kapasitor 

ontlaai daal die spanning oor die plate en dus verminder die stroomvloei deur die induktor. 

Die induktor sal egter weerstand bied teen die verandering in stroom deur die induktor. Die 

magnetiese veld van die induktor stort in en ‘n spanning word in die induktor geїnduseer wat 

poog om die stroom in dieselfde rigting soos voorheen te laat vloei. Die stroom laai weer die 

kapasitor maar met die teenoorgestelde polariteit as tevore. Soos die kapasitor laai ontstaan ‘n 

spanning oor die plate. Hierdie spanning laat ‘n stroom deur die induktor in die 

teenoorgestelde rigting vloei wat ‘n magnetiese veld ontwikkel  en hou so aan heen en weer. 

 

Die parallel-ingestemde kring tree soos ‘n slinger (pendulum) op, deur aanhoudend energie 

tussen twee vorms oor te plaas. Een gevolg van die sirkulerende stroom wat in ‘n parallel-

ingestemde kring vloei, d. i. Die stroom wat in die kring, bestaande uit die kapasitor en die 

induktor vloei, kan baie groter wees as die stroom wat die parallel-ingestemde kring van die 

res van kring trek. In praktiese kringe is dit nie ongewoon dat die sirkulerende stroom in die 

parallel ingestemde kring 100 keer meer is as wat dit van die eksterne kring trek. 

 

Berekening van die Resonante frekwensie 

 

Ons het gesien dat in albei series en parallel ingestemde kringe, iets interessant by die 

resonante frekwensie gebeur. Dit is waar die reaktansie van die kapasitor en induktor 

dieselfde waarde het, maar een is positief en die ander negatief en mekaar dus uitkanselleer. 

‘n Formule vir die resonante frekwensie kan  soos volg bepaal word: 

 

By resonansie is die waarde van die kapasitiewe en induktiewe reaktansies gelyk, dus 

 

 2 π f L = 1 ÷ (2 π f C) 

 

dus f
2
 = 1÷ (4 π2

 L C) 

         ____ 

en f = 1 ÷ (2 π √ LC   ) 

 

Jy moet net weet hoe om die formule aan te wend. Byvoorbeeld ‘n parallelle kring bestaan uit 

‘n 6.5 µH induktor en ‘n 39 pF kapasitor. : 

         ____ 

 f  = 1 ÷ (2 π √ LC   ) 

                                                     __________________ 

  = 1 ÷ (2 x3.14 x √ 6.5 x 10
-6

 x39 x 10
-12

 )  

                                               ___________ 

  = 1 ÷ (6.28 x √ 253.5 x 10
-18

 ) 

 

  = 1 ÷(6.28 x 1.59 x 10
-8

) 
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  = 1 ÷ 10
-7

 

 

  = 10
7
 Hz 

 

  = 10 MHz 

Kringverliese en Kwaliteitfaktor. 

 

Tot dusver in kringveliese geïgnoreer.  By voorbeeld alle praktiese induktors bevat weerstand 

asook induktansie en kapasitors bevat ook sekere verliese hoewel die eintlik onbeduidend is 

in vergelyking met die verliese veroorsaak deur die weerstand van ‘n induktor.  

 

Die effek van hierdie verliese in praktiese serie-ingestemde kringe, hoewel by resonansie is 

die reaktansie nul, sal daar nog ‘n klein weerstand wees. In ‘n parallel-ingestemde kring sal 

die effek van kringverliese wees om die reaktansie by resonansie tot ‘n hoë maar bepaalde 

waarde beperk, eerder as om ‘n onbepaalde waardes soos in wiskunde voorspel word nie. 

 

Die omvang van die kringverliese word deur ‘n waarde genoem kwaliteitsfaktor uitgedruk, of 

Q faktor  of net  die “Q” 

Van die ingestemde kring. ‘n Hoë Q-faktor dui aan dat kringverliese laag is terwyl ‘n lae Q-

faktor aandui day kringverliese hoog is. Die Q-faktor word omskrywe as die reaktansie van of 

die induktor of die kapasitor by resonansie gedeel deur die kringweerstand: 

  

 Q = XL ÷ R 

  = -XC ÷ R 

 

Die minus teken in die tweede lyn dui aan dat die kapasitiewe reaktansie negatief aangedui 

word maar wel ‘n positiewe Q verkry word. Die Q faktor van praktiese ingestemde kring 

wissel tussen 50 en 200. 

  

Die Q-faktor verwys na twee ander eienskappe van die ingestemde kring. 

 

1. Die verhouding tussen die sirkulerende stroom in ‘n parallel-ingestemde kring tot die 

stroom wat die ingestemde kring trek is dieselfde as die Q-faktor. Dus in ‘n parallel-

ingestemde kring met ‘n Q van 100, sal die sirkulerende stroom 100 keer meer wees 

as die stroom wat van die res van die kring getrek word.  

2. Die selektiwiteit van die kring se vermoë om gewenste seine deur te laat terwyl 

ongewenste seine verwerp word. Hoe groter die Q van die ingestemde kring hoe beter 

is die selektiwiteit.. 

Opsomming 

 

Die serie –ingestemde kring het ‘n lae reaktansie naby die resonante frekwensie en ‘n hoë 

reaktansie by ander frekwensies. Serie-ingestemde kring word aangewend om seine naby die 

resonante frekwensie deur te laat  en seine by ander frekwensies te verwerp. 

 

Die parallel-ingestemde kring het ‘n hoë reaktansie by die resonante frekwensie en ‘n lae 

reaktansie by ander frekwensies. Parallel kring word aangewend om seine naby die resonant 

frekwensie te verwerp en seine by ander frekwensies deur te laat.  
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Die resonante frekwensie van ‘n serie of parallel ingestemde kring word met die onderstaande 

formule bereken. 

         ____ 

f = 1 ÷ (2 π √ LC   ) 

 

Die kwaliteitsfaktor Q word omskrywe as die reaktansie van of die induktor of kapasitor by 

resonansie gedeel deur die weerstand van die kring. ‘n Ingestemde kring met ‘n hoë Q is meer 

selektief een met ‘n lae Q. 

 

Die sirkulerende stroom in ‘n parallel-ingestemde kring kan baie keer meer wees as die 

stroom wat deur die ingestemde kring getrek word. Die verhouding tussen die sirkulerende 

stroom en die stroom wat in die ingestemde kring vloei is dieselfde as die Q-faktor. 

Hersieningsvrae 

 

1 By ‘n sekere frekwensie ontstaan resonansie van ‘n kapasitor en induktor. By 

hierdie frekwensie is: 

a.  Induktiewe reaktansie nul. 

b.  Kapasitiewe reaktansie nul. 

c.  Die impedansie nul. 

d.  Die kapasitiewe en induktiewe reaktansies dieselfde. 

 

2  Die parallelle ingestemde kring se impedansie by resonansie is: 
 a laag. 

b.  Hoog. 

c.  oneindig hoog. 

d.  Gelyk aan 10. 

 

3 Die serie-ingestemde kring se impedansie by resonansie is: 

a.  Laag. 

b.  Hoog. 

c.  Oneindig hoog. 

d.  Gelyk aan 10. 

 

4 Die Q van ‘n resonante kring bepaal die: 
a.  Verliese in die kring. 

b.  Waarde van die kapasitansie benodig vir resonansie. 

c.  Die induktor se waarde benodig vir resonansie. 

d.  Waarde van die verhoogde stroom deur die spoel en kapasitor by resonansie. 

 

5 Die selektiwiteit van ‘n resonante kring is groter as die Q-faktor: 

a.  Laag is 

b.  verminder na 1. 

c.  hoog. is 

d.  laag bly 

 

6 Die resonante frekwensie van ‘n ingestemde kring bestaande uit ‘n 19 nF 

kapasitor in parallel met ‘n 10 mH induktor is ongeveer: 
a. 500 KHz 
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b. 5 MHz 

c. 50 MHz 

b. 500 MHz 

 

7 Jy het ‘n 100 mH induktor en wil graag ‘n ingstemde kring skep met ‘n 

resonante frekwensie van 3.500 MHz. Watter waarde kapasitor word benodig: 
a. 2.1 pF 

b. 12 pF 

c. 21 pF 

d. 120 pF 

 

8. Jy het ‘n kapasitor van 10 pF en wil graag in ingestemde kring skep met ‘n 

resonante frekwensie van 10 MHz. Watter waarde induktor word benodig: 
a. 2.5 µH 

b. 10 µH 

c. 25 µH 

d. 100 µH 
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Hoofstuk 11- Desibelstelsel   
 
In amateurradio gebruik ons dikwels drywingsverhoudings. Byvoorbeeld: die wins van ‘n 
versterker is die verhouding van sy uitsetkrag tot sy insetkrag. Hierdie verhouding kan baie 
groot of baie klein wees. Byvoorbeeld, die wins van ‘n tipiese amateurradio-ontvanger is die 
verhouding tussen die uitsetkrag na die luidspreker of oorfone tot die insetkrag vanaf die 
antenna en is ongeveer 100 000 000 000 000. Dit is ‘n versterking van honderd triljoen keer. 
Terwyl ons 'n wetenskaplike skryfwyse kan gebruik om hierdie groot syfers aan te dui, (bg. is 
1014) is daar ook ‘n ander manier om kragverhoudings aan te dui.  Dit is die desibel. Die 
eenheid  bel was oorspronklik deur die ingenieurs by die Bell laboratoriums gebruik (nou 
AT&T ) en is dit na Alexander Bell (1847 – 1922) vernoem. Hy was die uitvinder van die 
telefoon en stigter van die Bell laboratoriums.  
Die desibel  is een-tiende van ‘n bel, wat ‘n meer bruikbare grootte is. Een desibel 
verteenwoordig ongeveer die minimum waarneembare verandering in hardheid van ‘n 
oudiosein.  Die afkorting vir die desibel is dB  wat ook dikwels in gesprekke gebruik word bv. 
Jou sein is S9 plus 20 dB. 
 
‘n Verhouding van twee kragte kan soos volg in desibel uitgedruk word: 
 
 dB = 10  x  log10 (PR) 
 
Waar PR die verhouding van twee kragte is (bv. PR = p1/p2), DB is dieselfde verhouding 
uitgedruk in desibel, log10 dui aan die wiskundige logaritme tot die basis 10. Indien jy nie 
vertroud is met logaritmes is nie, moenie vrees nie, want nadat ons ‘n paar eienskappe van 
desibels bereken het, sal ons sien dat daar ‘n maklike manier is om baie algemene waardes te 
bereken. 
 

Optel van Desibels. 
 
‘n Basiese eienskap van desibels is dat wanneer twee verhoudings uitgedruk in desibels  
bymekaar getel word, is dit gelyk aan die vermenigvuldiging van die twee kragte. Bv. ‘n 
verhouding van 2 maal is 3 dB en ‘n verhouding van 10 maal is 10 dB. As ons die bg. dBs 
optel is dit 3 dB + 10 dB = 13 dB wat gelykstaande is aan die verhouding van 20 maal. Dit is 
dieselfde as ons die twee verhoudings vermenigvuldig  2 x 10 = 20. Dit is moontlik deur die 
gebruik van die logaritmiese funksie in die definisie van die desibel.  
 

Voorbeeld. 
 
Die radiofrekwensieversterker (RF) in ‘n radio-ontvanger het ‘n wins van 6 dB, die 
tussenfrekwensieversterker (TF) het ‘n wins van 110 dB en die oudiofrekwensieversterker 
(OF) het ‘n wins van 20 dB. Wat is die totale wins van die ontvanger? 
 
Indien die winste van die versterkers uitgedruk was in verhoudings (Puit / Pin) dan moet ons 
die verhoudings vermenigvuldig om die totale wins te bereken.  Omdat die winste egter in 
desibels aangedui word, tel ons hulle saam om die totale wins te bereken. In hierdie geval is 
die wins 6 dB + 110 dB + 20 dB = 136 dB. 
 

Voorstelling van Verliese  

 
 
Die desibel kan ook gebruik word om verliese te bereken d.i. toestande waarin ‘n sein 
swakker word. As jy die gelykstaande desibel bereken van ‘n verhouding minder as 1, dan 
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lewer die formule ‘n negatiewe waarde. Byv. ons bereken die gelykstaande desibel  van ‘n 
kragverhouding van 0,1 soos volg: 
 
dB = 10 x  log10 (PR) 

= 10 x  log10 (0,1)   
= 10 x -1 
= -10 dB 

 
‘n Verswakker byvoorbeeld wat ‘n sein tot ‘n tiende van sy oorspronklike waarde verlaag kan 
beskryf word as ‘n wins  van -10 dB. Die minusteken dui aan dat die sein eintlik swakker 
gemaak word. Dieselfde verswakker kan ook beskryf word deur 'n verlies van 10 dB, en ‘n 
minusteken word nie gebruik nie omdat dit ‘n verlies is.  
 
Indien jy egter desibels saam tel ( soos voorheen aangedui gelykstaande is aan 
vermenigvuldiging van die verhoudings) dan moet jy al die verhoudings in óf wins óf  in 
verliese  rangskik en dan by mekaar tel. 'n Mens kan nie desibels wat wins en verliese 
voorstel by mekaar tel nie. 
 
Voorbeeld 

 
’n Verswakker met 6 dB verlies word voor die RF-versterker in ‘n ontvanger ingeskakel.  
Voordat die verswakker ingeskakel word is die wins van die ontvanger 136 dB. Wat is die 
totale wins van die ontvanger nadat die verswakker ingeskakel is? 
 
Omdat ons nie die verswakker se verlies van 6 dB by die ontvanger se wins van 136 dB  kan 
tel nie moet ons eers  die verswakker in terme van wins uitdruk. Die verswakker se wins word 
nou as –6 dB aangedui  Dus die totale wins van die ontvanger is  –6dB + 136 dB = 130 dB. 
 
Laastens, ‘n wins van 1 (d.i. ‘n sein wat nog sterker nog swakker word) word as 0 dB 
aangedui. Dit maak sin, want bytel van 0 dB by ‘n verhouding in desibels sal niks verander 
nie, omdat ‘n verhouding met 1 te vermenigvuldig sal die resultaat ook nie verander nie. 
 

Vinnig en maklike Desibelomsettings 
 
Sommige algemene verhoudings in gebruik word maklik omgeskakel na desibels. Hulle word 
in die tabel aangedui: 
 

Verhoudings na Desibels. 
 

Verhouding Desibel Verhouding Desibel 
1 000 000 60  dB 0,000 001 -60 dB 
100 000 50 dB 0,000 01 -50 dB 
10 000 40 dB 0,000 1 -40 dB 
1 000 30 dB 0,001 -30 dB 
100 20 dB 0,01 -20 dB 
10 10 dB 0,1 -10 dB 
5 7 dB 0,2 -7 dB 
4 6 dB 0,25 -6 dB 
2 3 dB 0,5 -3 dB 
1 0 dB   
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Jy hoef nie al die magte van tien te onthou nie (die syfers 10, 100, 1000 ens.). As ‘n 
verhouding van 1 gevolg deur ‘n aantal nulle, word dit omgeskakel na desibels deur die aantal 
nulle met tien te vermenigvuldig . By voorbeeld 1 000 000 het 6 nulle dus is dit gelyk aan 60 
dB. (die aantal nulle maal tien). 
 
Gebruik hierdie waardes om maklik die desibels van baie ander gewone verhoudings te 
bereken.  
 
Voorbeeld: Waaraan is die desibel gelyk in ‘n verhouding van 20?  20 verskyn nie in die tabel 
maar wel 2 en 10 en 20 = 2 x 10 . Ons weet egter dat vermenigvuldiging van verhoudings is 
dieselfde as optel van desibelekwivalente, dus die desibelekwivalent van 20 moet die desibel 
ekwivalent van 2 plus die desibel ekwivalent van 10 wees. Die antwoord is  

 3 dB + 10 dB = 13dB 

Dit werk ook andersom. Veronderstel ons wil die verhouding van 27 dB bereken. Hoewel 27 
dB nie in die tabel verskyn nie, weet ons dat 27 dB = 20 dB + 7 dB en albei waardes verskyn 
in die tabel. Omdat optel van desibels gelyk is aan vermenigvuldig van verhoudings. Die 
verhouding van 27 dB  is die verhouding van 20 dB maal die verhouding van 7 dB. Die 
antwoord is 100 x 5 = 500. 
 

Berekening van Spanningverhoudings as Desibels. 
 
Dwarsdeur hierdie module het ek benadruk dat desibelaanduiding gebruik word om die 
verhouding tussen twee drywingskragte aan te dui. Omdat daar egter ‘n verwantskap tussen 
spanning en drywingskrag bestaan kan desibels ook aangewend word om die verhouding 
tussen twee spannings te bereken. Die verwantskap tussen spanning en krag word aangedui 
deur: 
 
 P = V

2
 ÷ R 

 
Omdat drywingskrag  eweredig is tot die spanning kwadraat, sal die drywingskrag  viervoudig 
vermeerder as die spanning verdubbel word. As die spanning met ‘n faktor 10 verhoog word, 
dan vermeerder die drywingskrag 100 maal. (Dit bly waar solank die weerstand dieselfde 
bly).  Daarom verander die formula as ‘n verhouding van spannings in desibels bereken word.  
 

 dB = 20 x log10 (V1 ÷ V2) 
 
Waar V1 en V2 die verhouding van twee spannings is en in dB bereken word. Merk op dat 
die konstante  “10” in die formule vir drywingskragverhoudings nou “20” word in die formule 
vir spanningsverhoudings. Dit is om die V2 faktor in berekening te bring in die formule vir 
drywing. M.a.w. wanneer spanningsverhouding in desibel bereken word, dan word die 
verhouding steeds tussen twee drywings bereken.  
 
Indien jy ‘n spanningsverhouding in desibels wil bereken en die vinnige en maklike manier 
soos hierbo aangedui, wil gebruik, dan moet jy die kwadraat van die spanningsverhouding  
gebruik (spanning vermenigvuldig met homself) om die spanningsverhouding na 
kragverhouding om te skakel voordat dit in desibels bereken word. Met ander woorde, 
wanneer ons spanningsverhoudings gebruik om desibel te bereken, het ons steeds te doen met 
'n drywingsverhouding. Dit is egter net 'n geval van 'n drywing wat oor een of ander 
(onbekende) las verbruik word indien die toepaslike spanning daaroor geplaas word.  
 
Let daarop om met spanningsverhoudings te werk moontlik tot verwarring kan lei en 
misleidend kan wees. Waar moontlik, gebruik drywingskragverhoudings en nie 
spanningsverhoudings nie.  
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Voorbeeld: Die insetspanning by ‘n versterker is 10 µV en die uitgangspanning is 1 mV en 
die ingang- en uitgangsweerstand is 50 ohm. Ons wil graag die wins van die versterker in 
desibel bereken. 
 
Die inset- en uitsetkrag kan soos volg bereken word:  
 

PIN = V
2
 ÷R 

= (10 x 10
 -6

 ) 
2

  ÷ 50 
= 2 pW 
 

POUT = V 
2

  ÷ R 
= (10 

-3 
) 

2
   ÷  50 

= 20 nW 
 
 

  
 
Na die kragte bereken is kan dit uitgedruk word as 'n verhouding en dan omgeskakel word na 
desibel. 

 POUT ÷ PIN  = 20 nW ÷ 2 pW 
   = 10 000 
   = 40 dB 

 
‘n Ander manier om dieselfde antwoord te bereik is: 

 V1÷V2  = 1 mV ÷ 10 µV 
  = 100 
 
Kwadreer hierdie verhouding om drywing te verteenwoordig. 
 PR  =1002 

 
In desibel uitgedruk is dit 
 DB  = 10 x  log10 ( PR) 
         = 10 x  log10 (100

2) 

        = 40 dB 
 
Kan ook soos volg gedoen word: 

 dB = 20 log V1  ÷ V2 
        = 20 x  log 100 
        = 20 x 2 
        = 40 dB  
Hierdie metode werk egter slegs as die inset- en uitsetimpedansies dieselfde is. Die eerste 
metode - om die werklike inset- en uitsetdrywings te bereken - is egter geldig  vir enige 
weerstand, solank jy weet wat dit is. - 
 

 
Berekening van drywingskragvlakke in dBW en dBm 
 
In die nuwe radioregulasies word die kragvlakke m.b.t. amateuruitsendings nie soos voorheen 
in watt aangedui nie maar in dBW. Die eenheid dBW beteken “desibels met verwysing na 1 
watt.” Dit is ‘n manier om werklike krag in desibels uit te druk  Merk op dat mens nie 
werklike krag  bv. 100 W in desibels uitdruk nie want desibels word gebruik om die 
verhouding van twee kragte uit te druk. As jy egter een van die twee kragte die standaard 
verwysingsvlak maak, kan jy van ’n  werklike kragvlak praat. Een van die algemene 
verwysingsvlakke is 1 watt en die eenheid  word as die afkorting dBW aangedui. Bv. die 
maksimum toelaatbare kragvlak vir ‘n klas A1 (ZS) -lisensie is 26 dBW. Dit beteken 26 dB 
meer as 1 watt. Aangesien 26 dB ‘n verhouding van 400 is, sal 26 dBW 400 watt wees. 
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‘n Verwante eenheid is desibels meer as 1 mW met afkorting dBm. Bv. die sensitiwiteit van 
meeste amateurontvangers is ongeveer –130 dBm, wat 130 dB minder as 1 mW is. (Die 
minusteken dui aan dat die vlak minder as die verwysingsvlak van 1 mW is) Dit is gelyk aan 
die ongelooflike klein waarde van 10 

–16 
W

 
is of 0,1 femtowatt. 

 
Opsomming 

 
Die desibel is ‘n logaritmiese eenheid wat die verhouding van twee drywingsvlakke aandui. 
Die verhouding van twee drywingskragte kan omgeset word in desibel deur die volgende 
formule: 
 
 dB = 10 x  log10 (PR) 
 
Die som van twee kragte in desibel uitgedruk is gelyk aan die vermenigvuldiging van die 
twee verhoudings.  
 
Albei syfers wat saamgetel word moet egter in of wins of verlies aangedui word; jy kan nie ‘n 
wins by ‘n verlies saamtel nie. Om ‘n wins as ‘n verlies aan te dui plaas ‘n minus voor die 
getal. As ‘n verhouding met ‘n 1 begin, gevolg deur ‘n aantal nulle, word dit na desibels 
omgeset deur die nulle met tien te vermenigvuldig. 
 
‘n verhouding van twee spannings in desibel aan te dui gebruik die formule: 
 
 dB  = 20 x  log10 (VR) 
 
Dit is dieselfde as om die spanningsverhouding na kragverhouding om te skakel deur die 
kwadraat van die krag verhouding in desibels te bereken. Dit sal alleen die regte resultaat 
wees indien beide spannings oor dieselfde impedansie verskyn. 
 
Hoewel absolute drywingskragte nie in desibels aangedui word nie, kan dit in dBW bereken 
word (desibels verwys na 1 watt) of dBm (verwys na 1 mW). 

 
Hersieningsvrae 
 

1 ‘n Verhoging in drywingskrag van 0,25 watt na 1,25 watt is gelyk aan ‘n wins 
van: 
a. 3 dB. 
b. 7 dB. 
c. 10 dB. 
d. 1 dB. 

 

2 ‘n Sender se uitsetkrag is 100 W en is verbind aan ‘n antenna met 11 dB wins 
deur ‘n koaksiale kabel met ‘n verlies van 1 dB. Wat is die effektiewe 
uitgestraalde krag?  (EUK of ERP in Engels). 
a. 11 W. 
b. 111 W. 
c. 1 000 W. 
d. 2 000 W. 

 

3 ‘n 20 dB verswakker word in ‘n lyn met ‘n 40 V WGK (RMS) sein verbind.  
Aanvaar dat die impedansies dieselfde is, wat sal die verlaagde seinvlak wees?  
a. 2 V. 
b. 10 V. 
c. 20 V. 
d. 4 V. 
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4 ‘n Kragwins van 4 is gelyk aan: 
a. 3 dB. 
b. 6 dB. 
c. 10 dB. 
d. 16 dB. 

 

5 ‘n 1 mW Sein word by die ingang van ‘n versterker met ‘n wins van 13 dB 
aangelê. Die uitsetsein sal wees: 
a. 5 mW 
b. 10 mW 
c. 20 mW 
d. 100 mW 
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Hoofstuk 12 – Filters    
  
Filters is elektriese stroombane wat seine van sekere frekwensies deurlaat terwyl seine van ander 
frekwensies geblokkeer word. Hulle kan byvoorbeeld gebruik word om seine deur te laat waarop 
’n ontvanger ingestem is terwyl ander seine geblokkeer word.  

 
Die Lae Deurlaatfilter 

 
 

’n Insetsein met spanning VIN   word aangewend oor ’n spanningsverdeler bestaande uit ’n 
induktor L en kapasitor C in parallel met ’n weerstandlas RL . 

 

 Die ontleding van die kring is as volg: As die frekwensie van die insetsein laag is, is die 
reaktansie van die induktor laag terwyl die kapasitor ’n hoë (negatiewe) reaktansie het. Gevolglik 
is daar min weerstand teen die vloei van stroom deur L, maar ’n aansienlike weerstand  teen 
stroomvloei deur C.  Daarom word die meeste van die insetsein oor lasweerstand  RL  aangewend 
en die krag is doeltreffend na die las oorgeplaas. 
 
Gestel die frekwensie is hoog dan gebeur die volgende: omdat die reaktansie van die induktor 
eweredig is met die frekwensie sal die reaktansie van L hoog wees. Aan die anderkant word die 
reaktansie van die kapasitor verminder met verhoging van frekwensie, C sal ’n lae impedansie hê. 
Dus bied die induktor aansienlike hoeveelheid weerstand vir stroomvloei en die bietjie wat wel 
deurgaan word die meeste daarvan deur die kapasitor weggelei en net ’n bietjie krag word na die 
las oorgeplaas.  
 
Die kring word ’n laedeurlaatfilter genoem omdat dit lae frekwensies deurlaat en die las bereik 
terwyl hoë frekwensie seine geblokkeer word. 
 
’n Grafiek kan geskets word wat die frekwensieweergawe van die filter aandui d.i. sy wins by 
verskillende frekwensies. 
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Die Frekwensieweergawe van ’n Lae-deurlaatfilter 

 

Die afsnyfrekwensie Fa is die frekwensie waar die verswakking van die filter 3 dB {wins is –3dB) 
is. By hierdie frekwensie bereik die helfte van die insetkrag die las. In ’n lae-deurlaatfilter  is daar 
min verswakking by frekwensies laer as die afsnyfrekwensie, hierdie seine is in die deurlaatband 
van die filter.  
 
Seine met frekwensies hoër as die Fs word baie verswak, in hierdie geval 60 dB en meer. Hierdie 
seine is in die stopband van die filter. Seine met frekwensies tussen Fa en Fs word ietwat 
verswak. Hierdie frekwensies word genoem oorgangsband  van die filter want dit is in die 
oorgang tussen die deurlaatband en die stopband. 
 
Die meeste amateurradiosenders het ‘’n laedeurlaatfilter na die finale kragversterker om enige 
harmonieke teenwoordig in die uitsetfrekwensie te verswak. Harmonieke is veelvoudige waardes 
van die uitsetfrekwensie wat deur vervorming in die sender veroorsaak word. Byvoorbeeld ‘’n 
sender wat op ‘’n frekwensie van 3,5 MHz uitsaai mag harmonieke op 7 MHz, 10,5 MHz, 14 
MHz, 17,5 MHz, 21 MHz ens. hê. Dit is baie moeilik om ’n kragversterker te ontwerp wat nie 
harmonieke ontwikkel nie. In elk geval so ‘’n versterker sal baie ondoeltreffend wees. Dit is egter 
maklik om ’n laedeurlaatfilter by die afvoer te gebruik en die verlangde frekwensies deur te laat 
en die harmonieke tot ’n aanvaarbare vlak te verswak. 

 
Die Hoëdeurlaatfilter 
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Die insetspanning VIN  word weereens by die spanningsverdeler aangewend, maar hierdie keer is 
kapasitor en die induktor omgeruil.  By lae frekwensies het die kapasitor ’n hoë reaktansie en 
verhinder die vloei van stroom, terwyl die induktor ’n lae reaktansie het sodat die stroom wat wel 
vloei liewer deur die induktor i.p.v. deur die las vloei. 
 
By hoë frekwensies besit die kapasitor lae reaktansie en bied min weerstand teen die vloei van 
stroom. Die induktor besit ’n hoë reaktansie, dus vloei die meeste van die stroom deur die 
lasweerstand RL  eerder as deur .induktor. Hierdie kring word ’n hoëdeurlaatfilter genoem, want 
dit laat net hoë frekwensiesene deur terwyl lae frekwensies geblokkeer word. Die frekwensie-
weergawe van ’n hoëdeurlaatfilter lyk soos hier onder aangedui.   
 

 

 
Die Frekwensieweergawe van ’n Hoëdeurlaatfilter 

 
Weereens, die afsnyfrekwensie is waar seine met 3 dB verswak word, (halwe kragpunte) terwyl 
die stopband is waar die verswakking 60 dB is.  
Hoë deurlaatfilters word dikwels in die ingangstrappe van ontvangers gebruik om die baie sterk 
seine in die  mediumgolfband 500 kHz – 1,5 MHz te verwerp en dus nie die ontvanger te oorlaai 
nie en seine in die amateurband 1,8 MHz deur te laat. 

 
Die Banddeurlaatfilter 
 
Banddeurlaatfilters laat seine in ’n sekere frekwensiebereik deur en word banddeurlaatfilters 
genoem en verwerp frekwensies laer en hoër as die band wat deurgelaat word. Hulle kan gebou 
word met serie en parallel ingestemde kringe soos hier onder aangedui. 
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Ons het weereens ’n kring wat soos ’n spanningsverdeler lyk, hoewel dit hierdie keer saamgestel 
is van twee ingestemde kringe. Dis ’n serie ingestemde kring bestaande uit L1 en  C1 in serie met 
die bron, en ’n parallel ingestemde kring bestaande uit L2 en C2   oor die las.. Gestel die twee 
kringe het dieselfde resonante frekwensies. Naby hierdie frekwensie het die serie ingestemde 
kring lae reaktansie terwyl die parallel ingestende kring ’n hoë reaktansie het. Dus verskyn 
omtrent die volle spanning oor die las. Dis die band wat die filter deurlaat.. 
 
By frekwensies wat egter taamlik hoër en laer as die resonante frekwensies is, sal die serie 
ingestemde kring ’n hoë impedansie besit terwyl die parallel ingestemde kring ’n lae impedansie 
besit en dus baie min spanning verskyn oor die las. Dit is die stopband van die filter. 
 

 
    Die Frekwensieweergawe van ‘n Banddeurlaatfilter 
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Die banddeurlaatfilter het twee afsnyfrekwensies, ;’n hoë afsny gemerk FH   en ’n lae afsny 
gemerk FL. Albei frekwensies word gemeet by die punt waar die afvoer van die filter 3 dB laer is 
as die inset na die filter (3dB kragpunt)  Die bandwydte van die filter is die verskil in Hertz tussen 
die hoë en lae afsnyfrekwensies . By voorbeeld as die hoë afsnyfrekwensie 2 700 Hz is en die lae 
afsnyfrekwensie is 300 Hz dan is die bandwydte 2 700 – 300 = 2 400 Hz. Die middelfrekwensie 

van ‘’n banddeurlaatfilter is die frekwensie halfpad tussen die hoë en lae afsnyfrekwensies en in 
hierdie geval sal dit 1 500 Hz wees. 
 
Die meeste amateurontvangers gebruik banddeurlaatfilters om seine in ’n sekere band in die 
ontvanger toe te laat terwyl seine van die ander amateurbande verwerp word. Dit word ’n 
voorkieser genoem. 
 

Kristalfilters 
 
Kwartskristalle kan ook gebruik word om banddeurlaatfilters te maak. Hulle besit ’n piezo-
elektriese eienskap. Dit beteken dat as ’n spanning oor die kristal aangewend word, ontstaan ’n 
klein fisiese beweging van die kristal wat op sy beurt ’n spanning oor die kristal opwek. 
Kwartskristalle besit baie dieselfde eienskappe as ingestemde kringe en kan aangewend word om 
baie selektiewe banddeurlaatfilters te vervaardig. Hierdie kristalfilters word in moderne amateur-
radio-ontvangers en senders  aangewend om tussen verskillende seine te onderskei. 
 
Hoewel kristafilers baie selektief is, is bandwydte baie nou en die nadeel is dat dit net op een 
vaste frekwensie werk. Die kristalfilter kan nie na verskillende frekwensies gestem word nie. 
Wanneer die ontwerp van superhetrodine ontvangers later behandel word, sal ons sien hoe hierdie 
beperking oorbrug word en selektiwiteit steeds behou word.  
 
Amateurradio send/ontvangers stel jou in staat om verskillende bandwydte kristalfilters te kies vir 
verskillende doeleindes. Sommige algemene bandwydtes is 2,4 kHz vir normale telefoniewerking 
(ESB), 1,8 kHz foonwerking wanneer steurings teenwoordig is en tussen 250 en 500 Hz vir GG- 
(morsekode) werking. Die meeste send/ontvangers word toegerus met een of twee basiese filters 
(Bv. Net ’n 2,4 kHz filter) maar bykomende filters kan gekoop word maar dit is baie duur +- US$ 
100 tot 200 per filter. 
 

Die Bandstopfilter 
 
’n Bandstopfilter werk net teenoorgesteld as ’n banddeurlaatfilter. Frekwensies oor  ’n sekere 
bereik (stopband) word baie verswak terwyl frekwensies laer en hoër deurgelaat word. Amateur 
send/ontvangers is toegerus met ’n handverstelbare bandstopfilter wat ongewenste seine kan 
verswak bv. as iemand naby die frekwensie waarna jy luister sy sender opstel. Hierdie  is bekend 
as knikfilters want dit stel jou in staat om die ongewenste seine uit te knikker. 
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.        Die Frekwensiewergawe van ’n Bandstopfilter  
    
 

 
Opsomming 
 
Laedeurlaatfilters laat frekwensies laer as die afsnyfrekwensies deur met min verswakking terwyl 
dit frekwensies hoër as die afsnyfrekwensies aansienlik verswak. 
 
Hoë deurlaatfilters laat frekwensies hoër as die afsnyfrekwensies deur met lae verswakking 
terwyl dit frekwensies laer as die afsnyfrekwensies aansienlik verswak.  
 
In albei gevalle word die afsnyfrekwensies by die 3 dB (halfkragpunte) punte gemeet.  
 
Banddeurlaatfilters laat seine met frekwensies tussen die lae en hoë afsnyfrekwensies deur terwyl 
frekwensies laer en hoë as die deurlaatband aansienlik verswak word. Die bandwydte van ’n 
banddeurlaatfilter is die verskil tussen die lae en hoë afsnyfrekwensies. 
 
Kristalfilters is baie selektiewe banddeurlaatfilters. 
 
Bandstopfilters verswak seine met frekwensies in ’n sekere bereik, terwyl seine buite daardie 
frekwensiebereik deurgelaat word. 

 
Hersieningsvrae 
 
1 ’n Banddeurlaatfilter: 

a. Laat alle frekwensies deur.. 
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b. Verswak alle frekwensies. 
c. Laat seine tussen twee frekwensies deur. 
d. Verhoog bandwydte van ’n ontvanger. 
 

2 ’n Bandstopfilter: 
a. Laat alle frekwensies deur. 
b. Verswak alle frekwensies. 
c. Verminder bandwydte van ontvanger. 
d. Verswak seine tussen twee frekwensies. 
 

3 ’n Laedeurlaatfilter: 

a. Verswak alle seine hoër as ’n gegewe frekwensie. 
b. Stel harmonieke vry. 
c. Verwyder RF-seine van die insetsein.. 
d. Vereis hoë wins versterkers. 
 

4 ’n Hoëdeurlaatfilter: 
a. Stel harmonieke vry. 
b. Verwyder RF-seine van die insetsein. 
c. Vereis gebruik van hoë wins versterkers. 
d. Verswak alle sine laer as ’n gegewe afsnyfrekwensie. 
. 
5 Wat word ’n kring genoem wat elektriese energie hoër as ’n sekere frekwensie deurlaat? 
a. ’n Insetfilter. 
b. ’n Laedeurlaatfilter.. 
c. ’n Hoëdeurlaatfilter. 
d. ’n Banddeurlaatfilter. 
 

6 Die doel van ’n laedeurlaatfilter is om: 
a. Alle frekwensies behalwe ’n spesifieke een te verswak. 
b. Laat alle frekwensie behalwe ’n spesifieke een deur. 
c. Laat alle seine laer as ’n spesifieke frekwensie deur maar verswak frekwensies hoër as dit. 
d. Verswak alle seine laer as ’n spesifieke frekwensie maar laat frekwensies deur hoër as dit. 
 

7 Die doel van ’n hoëdeurlaatfilter is om: 
a. Verswak alle frekwensies behalwe ‘n spesifieke een. 
b. Laat alle frekwensies deur behalwe ’n spesifieke een deur.  
c. Laat alle seine laer as ’n spesifieke frekwensie deur maar verswak frekwensies hoër as dit. 
d. Verswak alle seine laer as ’n  spesifieke frekwensie maar laat frekwensies hoër as dit deur. 
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Hoofstuk 13 -Transformatorwerking 

Die transformator word gebruik om die spanning en stroom van ’n WS-sein te verander.  Dit 

bestaan uit twee of meer windings wat op ’n gemeenskaplike kern gedraai is. Een van hierdie 

windings word die primêre winding genoem. Die res van die windings is bekend as 

sekondêre windings. 

 

In werking word ’n wisselspanning by die primêre winding aangewend. Dit veroorsaak ’n 

wisselende magnetiese veld wat ’n spanning in die sekondêre winding opwek. Die eienskap 

word  wedersydse induksie genoem om die te onderskei van selfinduksie wat ’n eienskap is 

van induktors. Die simbool wat vir ’n transformator in kringdiagramme gebruik word, 

verskyn hier onder.  

    

 

 

Primêre  Sekondêre  

Winding Winding   

 

 

 

 

 

Dus, watter is die primêre en watter is die sekondêre winding? Dit word nie in die 

kringdiagram getoon nie maar word van die konteks afgelei. Die primêre winding is die 

winding waaraan die krag verbind word. 

Windingsverhouding 

Die windingsverhouding van ’n transformator spesifiseer die relatiewe aantal draaie in die 

primêre en sekondêre windings. Die aantal draaie in die primêre winding word altyd eerste 

aangehaal. Byvoorbeeld, ’n 5:1 het 5 keer meer draaie op die primêre winding as die 

sekondêre winding en ’n 1:3 het drie maal meer draaie in die sekondêre winding as in die 

primêre winding.  

 

Let op dat die windingsverhouding nie die werklike aantal draaie aandui nie maar slegs die 

verhouding van die draaie in die primêre winding met verwysing tot die sekondêre winding. 

Bv. ’n transformator met 200 draaie in die primêre winding en 10 draaie [n die sekondêre 

winding is bekend as ’n 10:1 transformator want daar is tien maal meer draaie in die primêre 

as in die sekondêre winding.  

Die windingsverhouding word dikwels in syfers op die simbool aangedui, byv: 

 

             10:1 

      

 

 

 

   

   

 

 

 

Spanningsverhouding 

 

        Primêre 

       Winding 

 

Sekondêre 

Winding 
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Die spannings oor die verskillende windings van ’n transformator volg ’n eenvoudige reël 

bekend as die transformatorbeginsel. 

  

Die Transformatorbeginsel: Die verhouding van die spanning oor die primêre winding tot 

die spanning oor die sekondêre winding is dieselfde as die verhouding tussen die aantal 

draaie in die primêre as die sekondêre winding.  

 

Dit kan matematies soos volg geskryf word.  

 VP÷ VS  = NP ÷ NS 

dus VS= (VP NS )÷ NP 

 

Waar  NP  die aantal draaie in die primêre is en NS die aantal draaie in die sekondêre winding 

is. Bv. Sien die kring hieronder: 

 

                         20:1 

 

 

 

 

  ~    240 V                         RL               VL 

 

 

 

 

 

240 V WS word oor die primêre winding van ’n 20:1 transformator aangewend. Wat is die 

spanning oor die las? Die transformatorbeginsel bepaal dat die spanning oor die primêre 

winding tot die spanning oor die sekondêre winding dieselfde moet wees as die verhouding 

tussen die aantal draaie in die primêre tot die aantal draaie in die sekondêre winding wat 20:1 

is. Dus, as die spanning oor die primêre winding 240 V is, dan moet die spanning oor die 

sekondêre winding een-twintigste hiervan wees, of 12  V. Dieselfde resultaat word bereik as 

die formule gebruik word. 

 

  VS = (VP x NS) ÷ NP 

  = (240 x 1)÷20) 

  = 12 V 

 

’n Transformator met meer draaie in die sekondêre winding as in die primêre winding word 

’n verhogingstransformator genoem want ’n hoër spanning sal oor die sekondêre wees as 

wat oor die primêre winding is. Omgekeerd, ’n transformator met minder draaie op die 

sekondêre winding as die primêre winding sal ‘’n laer spanning oor die sekondêre winding 

hê en word ‘’n verlagingstransformator genoem. byv. ’n 1:5 transformator is ’n verhogings-

transformator terwyl ’n 10:1 ’n verlagingstransformator is.  

Stroomverhouding. 

 

In ’n transformator met ’n enkele sekondêre winding sal die verhouding van die stroom in 

die sekondêre winding tot die stroom in die primêre winding dieselfde wees as die 

verhouding van die  aantal draaie in primêre tot die aantal draaie in die sekondêre winding 

(die windingsverhouding). Let daarop dat hierdie verhouding andersom is as die 

spanningsverhouding, dus ’n verhogingstransformator (wat ’n groter spanning oor sy 

sekondêr as oor sy primêr het) sal ’n kleiner stroomvloei in sy sekondêr hê as in sy primêr. ’n 
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Verlagingstransformator (wat ’n laer spanning oor .die sekondêr as oor die primêr het) sal ’n 

groter stroom in sy sekondêr as in sy primêr hê. 

 

Wiskundige berekening van stroom in sekondêre winding: 

 

 IS÷IP = NP ÷ NS 

of IS = (IP x NP) ÷ NS 

 

Gestel die stroom in die primêr is 1 A dan kan die stroom in die sekondêre winding soos 

volg bereken word: 

 

 IS = (IP x NP) ÷ NS 

  = 1 x (20 ÷ 1) 

  = 20 A 

 

Dit is interessant om die krag verskaf deur die transformator se sekondêre winding te 

vergelyk met die krag wat deur die primêre winding verbruik word.  

 

Die krag verbruik in die primêre winding: 

 

 PP = VP x IP   

  = 240 x 1 

  = 240 W 

 

Die krag verskaf aan die las deur die sekondêre winding is: 

 

 PS = VS x IS 

  = 12 x 20 

  = 240 W 

 

Omdat die krag verskaf aan die sekondêre las dieselfde is as die krag verbruik deur die 

primêre winding het die transformator nie enige krag kwytgeraak (vrygestel) nie. In die 

praktyk is daar gewoonlik ’n klein bietjie wat deur die transformator gebruik word wat 

veroorsaak word deur die weerstand van die windings en werwelsroom (eddy current) wat in 

die transformatorkern vloei. 

 

Die vermoë van transformators om eenvoudig en effektief hoë spannings na lae spannings te 

verander en omgekeerd, is die rede waarom die hooftoevoerspanning in alle lande WS is 

aangesien dit toelaat dat die baie hoë spannings wat in die primêre verspreidingsnetwerk 

(wat die I
2
R verliese in die primêre distribusiekabels verminder) omgeskakel word na laer 

spannings soos 240 V vir huishoudelike gebruik. 

Impedansieverhouding 

 

Ons is nognie heeltemaal klaar met die voorbeeld wat ons gebruik nie. Ons weet dat met die 

spanning oor die lasweerstand en die stroomvloei daarin die weerstand bereken kan word: 

 

 RL  = VS ÷ IS 

  = 12 ÷ 20 

  = .6 Ω 

 

Ons kan ook die weerstand bereken wat die primêre winding oënskynlik aan die 

spanningsbron bied: 
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 RP = VP ÷ IP 

  = 240 ÷ 1 

  = 240 Ω 

 

Let op dat die “weerstand” nie die werklike weerstand van die primêre winding is nie, wat 

tipies ’n weerstand van ongeveer 1 Ω het. Dis eintlik ’n skynbare weerstand veroorsaak deur 

die krag wat deur die primêre winding verbruik word. In hierdie geval word die krag deur die 

las in die  sekondêre kring verbruik en nie deur die transformator nie. 

 

’n Ander manier om dit te beskou is dat die spanningsbron vir die primêre winding “sien” 

die lasweerstand, maar die transformator het die werklike waarde van die van die weerstand 

verander netsoos dit die spanning en stroom verander het. ’n Algemene reël vir die 

berekening van die weerstand is soos volg: 

 

 RL = VS ÷ IS 

  = (VP NS ÷ NP) ÷ (IP NP ÷ NS) 

  = (VP ÷ IP) x (NS
2
 ÷ NP

2
) 

  = (RP NS
2
) ÷ NP

2
 

  = RP x (NS ÷ NP)
2
 

 

omgekeerd: RP = RL  x (NP ÷ NS)
2
 

 

Waar RP die “oënskynlike weerstand” van die primêre winding is. Die lasweerstand in die 

sekondêre kring veroorsaak dat ’n ander weerstand (maar verwant) in die primêre kring 

bestaan wat “impedansieoordrag” genoem word. Impedansie is ’n algemene begrip wat 

weerstand en reaktansie saamvat en word in die volgende hoofstuk behandel. 

 

Die vergelykings dui aan dat die weerstand in die primêre kring en die weerstand in die 

sekondêre kring verwant is deur die kwadraat van die windingsverhouding. Die 

weerstandsoordrag gedra dit op dieselfde manier as die spanningsoordrag, dus vir ‘’n 

verlagingstransformator, waar die spanning oor die sekondêre winding laer is as die spanning 

oor die primêre winding, sal die weerstand in die sekondêre ook kleiner as die weerstand in 

die primêre winding wees. Insgelyks, ‘n verhogingstransformator sal die weerstand van die 

primêre winding verhoog tot ’n hoër weerstand in die sekondêre kring. Die impedansie 

oordrag word bepaal deur die kwadraat van die windingsverhouding, terwyl die 

spanningsoordrag bepaal word deur die windingsverhouding (nie die kwadraat nie). 

 

Voorbeeld: Gestel ’n oudioversterker is ontwerp om ’n 200 Ω las te voer maar ’n 8 Ω 

luidspreker word daaraan verbind. ’n Transformator kan gebruik word om die impedansies 

aan te pas. ’n Transformator met 200:8 of 25:1 impedansie-oordrag word benodig. Dit kan 

met ’n 5:1 transformator bewerkstellig word. Let op die windingsverhouding van 5:1 is die 

vierkantswortel van 25:1.  

Toepassings 

 

Transformators word deur amateurs gebruik in kragbronne waar die netspanning 240 V is 

wat verlaag moet word om geskik te wees vir amateurradioapparaat van 12 V 

 

Transformators word ook gebruik vir impedansie-aanpassing in die sender en ontvanger-

kringe. Voorbeeld: ’n Antennastelsel het tipies 50 Ω, impedansie terwyl die RF-versterker 

van die ontvanger gewoonlik ’n hoër ingangimpedansie het. Omdat maksimum kragoordrag 

verkry word wanneer die bron en lasweerstand goed aangepas is, kan ’n transformator 
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gebruik word om die impedansie van die antenna en impedansie van die RF-versterker aan te 

pas. 

Opsomming 

 
‘n Wisselspanning aangewend aan die primêre winding van ‘n transformator wek ‘n 

wisselende magnetiese veld op wat ‘n spanning in die sekondêre winding induseer. Dit word 

wedersydse induktansie genoem.  

 

Die verhouding tussen die spanning oor die primêre winding en die spanning oor die 

sekondêre winding is dieselfde as die verhouding van die aantal windings op die primêre 

winding tot die aantal windings op die sekondêre winding. (windingsverhouding). 

 

  VS  = (VP x NS)  ÷ (NP 

 

‘n Transformator met meer windings op die sekondêre winding as op die primêre winding is 

‘n verhogingstransformator en een met minder windings op die sekondêre winding as op die 

primêre winding is ‘n verlagingstransformator. 

 

Die verhouding van die stroom in die sekondêr tot die stroom in die primêr is die 

omgekeerde hiervan, dus: 

 

 IS    = ( IP NP ) ÷( NS 

 

Let op dat die krag in die primêre kring dieselfde is as die krag in die sekondêre kring, dus 

verbruik ‘n perfekte transformator geen krag nie.Net soos spannings en strome in ‘n 

transformator oorgedra word, verander die lasweerstand ook die skynbare weerstand in die 

primêre winding. 

 

 RP = RL  x (NP ÷ NS)
2
 

Hersieningsvrae 

 

1 Die beginsel van werking van ‘n transformator berus op: 
a.  Statiese elektrisiteit 

b.  Spanningsverskil 

c.  Elektrostaties. 

d.   Elektromagnetiese oordrag 

 

2 In transformators word energie van een spoel na ‘n ander oorgedra d.m.v.: 
a.   Induktiewe koppeling. 

b.  Statiese ontlading. 

c.  Kapasitansie. 

d.  Elektriese geleiding. 

 

3 ‘n Transformator met ‘n windingsverhouding van 1:8 word genoem: 
a ‘n Verlagingstransformator. 

a. b n Verhogingstransformator. 

c.  Laestroomtransformator. 

d.  ‘n Hoogspanningstransformator. 
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4 Op ‘n transformators se naamplaat verskyn ’n syfer van 1:4. As 12 V WS by 

die primêre winding aangewend word, wat is die spanning oor die sekondêre 

winding se aansluitpunte: 
a.  3 V. 

b.   48 V. 

c.  16 V. 

d.  8 V. 

 

5 Op watter elektriese beginsel berus die werking van ‘n transformator: 
a.  Strooikapasitansie. 

b.    Wedersydse induktansie. 

c.   Werwelstrome. 

d.   Kringweerstand. 

 

6 Wat is die windingsverhouding van and transformator om ‘n oudioversterker 

met afvoerimpedansie van 200 ohm aan te pas met ‘n luidspreker met ‘n 
lasweerstand van 10 ohm? 

a.    4,47 tot 1. 

b.   14,14 tot 1. 

c.   20 tot 1. 

d.  400 tot 1. 

 

7 Die werkingbeginsel van ‘n transformator kan beskryf word as: 
a. ‘n Wisselende magnetiese veld wat ‘n geleier sny en ‘n spanningsverskil opwek. 

b. ‘n Wisselende elektriese veld wat geleier sny en ‘n spanningsverskil opwek: 

c.  ‘n Wisselende stroomvloei in ‘n geleier wat ‘n statiese magnetiese veld laat ontstaan: 

 d.  ‘n Wisselende spanning oor ‘n geleier wat ‘n statiese magnetiese veld laat ontstaan. 

 

8 ‘n Impedansie-aanpassingtransformator het ‘n windingsverhouding van 10:1. 

As ‘n mikrofoon met 500 ohm impedansie aan die winding met minder draaie 

verbind word sal dit reg werk as dit verbind word aan ‘n las van: 
a.   5 ohm. 

b.   50 ohm. 

c.    50 k ohm. 

d.  500 k ohm. 

 

9 ‘n Transformator met 1 200 draaie op die primêre winding en 30 draaie op die 
sekondêre winding word verbind aan die netspanning van 240 V WS. Wat sal 

die sekondêre spanning wees? 

a.   9 600 volt. 

b.   240 volt. 

c.   30 volt 

d.    6 volt. 

 

10 In die primêre winding van ‘n 5:1 transformator vloei 1 A. Die stroom in die 

sekondêre winding is: 
a. 40 mA 

b. 200 mA 

c. 5 A 

d. 25 A 
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Hoofstuk 14 – Halfgeleiers en die Diode 
 

Halfgeleiers is materiale waarin die buite elektrone meer dig gebind is aan die nukleus as in 

die geval van geleiers, maar minder dig gebind as in die geval van isolators, maar as dit 

verwarm word, die bykomende energie van die elektrone laat die buiter elektrone wegbreek 

van die nukleus, en ‘n stroom toelaat om te vloei indien ‘n elektriese potensiaal aangewend 

word. 

Die halfgeleiers wat meestal in elelektroniese eenhede gebruik word is silikon en germanium. 

Silikonatome het 14 elektrone wat in drie lae gerangskik is. Die eerste binne laag het 2 

elektrone, die tweede laag het 8 elektrone en die buite laag het 4 elektrone. Dit is die 

elektrone in die buite laag wat net matig aan die nukleus gebind is. Silikonatome vorm 

normaalweg ‘n kristalrooster met ander silikonatome en waar elke atoom een van sy buite 

elektrone met ‘n ander atoom in die rooster deel.  

Wanneer silikon gebruik word om elektroniese komponente te vervaardig word dit eers 

verwerk om dit baie suiwer te maak en klein hoeveelhede van ander materiaal bygevoeg 

word. Hierdie proses is bekend as “doping”. 

 

N-Tipe Halfgeleiers 
 
Gestel ‘n baie klein hoeveelheid materiaal met 5 elektrone in sy buite mantel soos fosfor of 

arseen word bygevoeg by baie suiwer gesmelte silikon en die mengsel dan afkoel en te 

kristalliseer. Die silikonatome sal hulle normale kristal strukture vorm, met elke atoom wat 

een elektron met elk van sy buur atome deel. Die kleiner getalle fosfor of arseen atome sal 

gedwonge in die struktuur inpas dus, sal elk van sy buite elektrone met die vier buur 

silikonatome saamvoeg. Omdat fosfor of arseenatome egter vyf buite elektrone het sal een 

elektron oorbly wat nie in die kristalstruktuur sal bind nie. Dit laat hierdie elektron vry om in 

die kristalrooster rond te beweeg en as ‘n gelaaide draer te dien, en ‘n elektriese stroom te laat 

vloei indien ‘n potensiaal aangewend word.  

So sal silikon op hierdie wyse ‘n elektriese geleier word teen kamertemperatuur weens die vry 

gelaaide draers. Omdat die gelaaide draers negatief gelaaide elektrone is, word dit ‘n N-tipe 

halfgeleier genoem waar die N negatief aandui. 

 

P-Tipe Halfgeleiers 
 

Gestel ons voeg nou ‘n klein hoeveelheid materiaal soos boron of aluminium met net 3 buite 

elektrone by die suiwer gesmelte silikon en dan afkoel om ‘n kristalrooster te vorm.  

Weereens sal die silikonatome hulle normale kristalrooster vorm, met elke atoom wat een 

elektron met elk van die vier buite-atome deel. Die kleiner getalle fosfor of arseen atome sal 

gedwonge in die struktuur inpas, dus sal elk van sy buite elektrone met die vier buur 

silikonatome saamvoeg.. Omdat boron- en aluminiumatome egter net drie buite elektrone het 

sal een van sy bure sonder ‘n deelelektron wees. Dit laat ‘n opening in die kristalrooster waar 

‘n elektron behoort te wees, Indien ‘n elektriese potensiaal oor die materiaal aangewend word, 

sal die elektrone deur die positiewe terminaal aangetrek word en deur die negatiewe terminaal 

weggestoot word. Meeste van die elektrone sal egter nie kan beweeg nie omdat hulle 

heggebind is aan die roosterstruktuur. Die elektron wat egter aan die negatiewe potensiaal 

kant van die opening is, kan beweeg – dit kan na die plek in die kristalrooster waar een 

elektron ontbreek beweeg, wat dan sy eie plek in die kristalrooster leeg laat. ‘n Ander elektron 

kan die leë plek vul, wat sy eie plek leeg laat, en so aan. Op hierdie wyse kan die “opening” 

oor die rooster beweeg, hoewel dit eintlik elektrone is wat beweeg. Omdat die “opening” ‘n 
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afwesigheid van van ‘n negatiewe gelaaide elektron is, gedra dit soos ‘n positiewe lading wat 

vry is om, om die kristalrooster te beweeg.  

Byvoorbeeld as ‘n potensiale verskil aangewend word, sal openinge van die positiewe 

terminaal na die negatiewe terminaal beweeg.. Op hierdie wyse kan openinge dien as gelaaide 

draers en omdat hulle soos positiewe gelaaide draers gedra, word halfgeleiers wat so gemeng 

is, word P-tipe halfgeleiers genoem. 

 

 

Die Voegvlakdiode 
 
 

Gestel nou dat ‘n stukkie P-tipe halfgeleier met ‘n stukkie N-tipe halfgeleier kontak maak 

word dit ‘n P-N voegvlak genoem. 

Aangesien die N-tipe materiaal etlike vry elektrone het, kan sommige oor die grens beweeg 

en sommige openinge in die roosterstruktuur van die P-tipe materiaal vul..Dit laat die P-tipe 

materiaal negatief gelaai terwyl die N-tipe materiaal positief gelaai word. Die proses sal 

ophou sodra die potensiale verskil tussen die P-tipe en N-tipe materiaal voldoende is om enige 

verdere elektron beweging oor die grens te verhoed. 

Onthou dat die P en N tipe materiale nie positief en negatief aan die begin gelaai was nie. 

Hulle was albei neutraal omdat die “ekstra” elektrone in die N-tipe materiaal deur die 

bykomende positiewe ladings in die neuklusse van die fosfor of arseen atome wat gebruik was 

vir die mengproses, gebalanseer was.  

Insgelyks, die ontbreking van elektrone in die P-tipe materiaal word presies gebalanseer deur 

die kleiner positiewe lading op die nukleusse van die boron of aluminium atome. 

Dit vorm ‘n baie dun lagie wat die sperlaag of sperstreek genoem by die voegvlak tussen die 

P-tipe en N-tipe materiale waar geen of min vry gelaaide draers is want die vry elektrone van 

die N-tipe materiaal was almal gebruik om die openinge op die P-tipe kant van die voegvlak 

te vul. Die sperlaag is gewoonlik baie dun, ongeveer 0.001mm. 

Gestel ons plaas nou ‘n potensiale verskil oor die voegvlak, met die positiewe terminaal 

verbind aan die P-tipe materiaal en die negatiewe terminaal aan die negatiewe N-tipe 

materiaal. 

.  

 

Die battery sal effektiewelik elektrone in die N-tipe materiaal “pomp” en na die sperlaag. 

Insgelyks  sal die positiewe potensiaal aangewend aan die P-tipe materiaal  elektrone aantrek 

weg van die sperlaag.  

Die gevolg is dat daar nou gelaaide draers in die sperlaag sal wees – elektrone in die N-tipe 

materiaal en openinge in die P-tipe materiaal – en so sal ‘n stroom dan vloei. ‘n Ander manies 

om daarna te kyk is dat die sperlaag geneutraliseer is deur die aanwending van ‘n potensiale 

verskil oor die voorwaartse voorgespande voegvlak.  

N-tipe 

‘n Voorwaarts-voorgespande P-N voegvlak 
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Om hierdie stroom te laat vloei moet voldoende potensiale verskil wees om die potensiale 

verskil wat oor die voegvlak bestaan het tussen die N-tipe en P-tipe materiale weens die 

beweging van elektrone van die N-tipe materiaal na die P-tipe materiaal toe die sperlaag 

gevorm was. Hierdie spanning word die “voorwaartse voorspanning” genoem en is tipies 

tussen 0.5 V en 0.8 V in silikon P-N voegvlakke en ongeveer 0.1V tot 0.2 V vir germanium 

voegvlakke. Indien die potensiaal verskil aangewend laer as dit is, sal die elektrone na die 

sperlaag aan die N-tipe kant geforseer word nie, of dit van die P-tipe verwyder nie, dus sal die 

sperlaag steeds geen vry gelaaide draers hê nie en geen stroom sal vloei nie. Laat ons 

nou sien wat gebeur as ons die potensiaal andersom verbind, met die positiewe terminaal 

verbind aan die N-tipe materiaal en die negatiewe terminaal verbind aan die P-tipe materiaal. 

Die effek van die aangewende potensiaal is om meer elektrone in die P-tipe materiaal in te 

forseer, wat dit meer negatief maak en elektrone van die N-tipe materiaal te verwyder wat dit 

meer positief maak. Die gevolg is dat meer openinge in die P-tipe materiaal is wat gevul is 

deur die bykomende elektrone en meer van die vry elektrone verwyder is van die N-tipe 

materiaal , wat die diepte van die sperlaag vergroot en verhoog die potensiale verskil oor die 

voegvlak totdat dit gelyk is aan die potensiale verskil wat oor die voegvlak aangewend is. Dus 

na ‘n baie kort aanvanklike stroomvloei geen verdere stroom sal vloei nie behalwe ‘n baie 

klein stroom bekend as omgekeerde lek- stroom. Van ongeveer 1 µA. Dit is bekend as 

“omgekeerde voorgespande” voegvlak.  

Die eenheid wat ons beskryf het gesien uit ‘n fisiese oogpunt word die voegvlak diode 

genoem, in die algemeen diode genoem. Die kringsimbool verskyn hieronder. 

 

Die twee terminale van die diode word die “anode’ en “katode” genoem en dit sal ‘n stroom 

te laat vloei as die anode 0,5 tot 0.8 V meer positief as die katode is, genoem die voorwaartse 

voorspanning. Die stroom vloei in die rigting van die pyl, d.i. van links na regs. 

 

As die diode omgekeerd voorgespan is, sal net ‘n klein stroom genaamd omgekeerde 

lekstroom vloei. Maar as jy ‘n spanning hoog genoeg oor die omgekeerde voorgespande 

voegvlak aanwend sal die sperlaag deurbreek en sal ‘n stroom vloei. 

In meeste diodes egter (die Zener diode uitgesluit) sal dit die diode permanent beskadig.  

Die grafiek hieronder toon die spanning oor die diode teenoor die stroom wat in die diode 

vloei. 

 

 

 N-tipe P-tipe 

katode 

Omgekeerde voorgespande P-N voegvlak 
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Wanneer die diode voorgespan is geen stroom sal vloei totdat die spanning aangewend die 

voorwaartse voorspanning Vv oorskrei. As die spanning Vv oorskrei, styg die stroom baie 

vinnig met min verandering in die spanning oor die diode. Daarom kan aanvaar word dat die 

voorwaartse voorspanning van die diode altyd Vv is. 

 

Die Halfgolf-gelykrigter 
 
Diodes word in die algemeen gebruik as gelykrigters om wisselspanning (WS) na 

gelykspanning om te skakel. Byvoorbeeld die kring hieronder is ‘n halfgolf-gelykrigter.   

 

 

 
 

 

Die grafiek hieronder toon die inset- en uitsetspannings vir 'n halfgolf-gelykrigter.  
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Die uitsetspanning volg die insetspanning getrou gedurende die positiewe halfperiodes, maar 

bietjie minder as die insetspanning weens die voorwaartse voorspanning  (o.6) oor die diode.  

Gedurende die negatiewe halfsiklus gelei die diode nie en die uitsetspanning is nul.  

Die uitsetspanning kan nie beskou word as GS (gelykspanning) nie omdat dit steeds periodies 

wissel. Dit kan egter oorbrug word met ‘n afvlakkingkapasitor. 

 

 

 

 

Die “afvlakings-kapasitor” C sal gedurende die positiewe siklus “laai” en dan ontlaai in die 

“las” (nie aangedui nie” gedurende die negatiewe siklus wat ‘n relatiewe konstant GS oor die 

sal veroorsaak. Daar sal egter tekens van die oorspronklike WS op die GS afvoer teenwoordig 

wees, genaamd “rimpel” wat ‘n bromgeluid in oudioverterkers hoorbaar maak. In ‘n halfgolf-

gelykrigter sal die rimpel dieselfde frekwensie as die WS wees. 

Die kapasitor vorm ‘n soort laederlaat-filter want dit laat die WS  komponent van die 

spanning deur terwyl die GS gedeelte na die as deur gelaat word. 

 

Die volgolf-gelykrigter 
 

Inset-en uitsetspanning van ‘n halfgolf gelykrigter 

Vuit VIN 
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Die volgolf-gelykrigter lewer spanning gedurende beide die positiewe en negatiewe gedeelte 

van die sinusgolf. Die volgolf-gelykrigter is beter in hierdie opsig soos die grafiek hierbo 

aandui..  

 
 

As VIN positief is, sal  D1 en D3  gelei, dus sal VUIT  positief wees. As VIN  negatief is sal D2 

en D4 gelei sodat VUIT steeds positief sal wees. Die kring word ‘n volfgolf-gelykrigterkring 

genoem en die grafiek hieronder dui die inset en uitset spanning aan. 

 

Die uitsetspanning is nou positief gedurende die positiewe en negatiewe halfsiklus van die 

insetspanning. Merk dat daar nou 1.2 volt spanningsval in die kring agv die twee diodes met 

.o.6 volt voorwaartse spanning oor elk van die twee diodes.. Let op dat die rimpel frekwensie 

nou twee maal die insetfrekwensie is.  

Die rimpel teenwoordig kan baie verlaag word deur gebruik van ‘n kapasitor en induktor wat 

‘n laedeurlaat-filter vorm 

 

Die Zener Diode 
 

In meeste diodes mag die tru-deurbreekspanning nie oorskry word nie Anders sal die diode 

permanent beskadig word. ‘n Spesifieke tipe diode, die Zener diode, word vervaardig sodat 

die tru-deurbreekspanning veilig oorskry kan word. Zener diodes word so vervaardig dat die 

tru-deurbreekspanning, ook bekend as die Zener spanning (Vz) gespesifiseer word en 

versigtig beheer word. Zener diodes is beskikbaar met Zener spanning van 2 V tot 100 V.  

Zener diodes word meestal gebruik as spannings-reguleerders. Die kringdiagram hieronder is  

Inset- en uitsetspanning van ‘n volgolfgelykrigter 

VUIT 
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‘n voorbeeld daarvan. 

 +  

Dit toon and insetspanning in die bereik van 6V tot 10V wat aangewend word as tru-spanning 

wat and spanning van 5V uitset lewer via and weerstand. Die doel van die weerstand is om 

die stroom deur die Zenerdiode te beperk om te verhoed dat dit nie beskadig word nie. .Kyk 

hoe lyk die Zener diode simbool in die kring. 

As die uitsetspanning bokant 5V styg  gelei die zener sterk selfs as dit tru-gespan is. Die 

stroomvloei deur die weerstand veroorsaak ‘n spanningsval oor die weerstand en 
verminder die spanning totdat dit naby 5V is.. Op hierdie wyse sal die kring  redelik die 

uitsetspanning naby 5V handhaaf ongeag die insetspanning of die stroom getrek deur die las. 

Op hierdie wyse werk die zenerdiode as ‘n spanningsreguleerder ongeag die fluksiasies van 

die insetspanning en die lasstroom . 

. 

Die Varikap-diode  (Reëlbarekapasitansie-diode) 
 
Ons sal die term “varikap” gebruik. 

Dink terug hoe die tru-gespande P-N voegvlak saamgestel is , Dit bestaan uit twee geleidende 

materiale wat geskei is met ‘n baie dun lagie nie-geleidende materiaal. (sperlagie) 

Dit is baie dieselfde as die beskrywing van ‘n kapasitor.: twee geleidende plate geskei deur ‘n 

dun lagie insulasie materiaal. Alle tru-gespande diodes gedra hulle in ‘n sekere mate soos 

kapasitors. Meeste diodes word vervaardig om minimum kapasitansie effek te hê behalwe by 

baie hoë frekwensies.. 

Sommige diodes word egter ontwerp om die kapasitansie effek te verhoog en word beheer 

deur die tru-spanning wat aangewend word.. Onthou hoe groter die try-spanning hoe groter 

word die sperlaag.. Dit is gelykstaande aan die twee plate van die kapasitor wat verder van 

mekaar verwyder word en dus die kapasitansie verminder.  

‘n Tipiese kring word hieronder aangedui.: 

 

Die kring-simbool vir ‘n varikap lyk soos ‘n samestelling van ‘n diode en kapasitor. 

In hierdie kring word ‘n GS voorspanning gebruik om ‘n tru-spanning by die varikap aan te 

wend. Soos die voorspanning verander, so verander die kapasitansiie.vanD1 en dus verander 

die resonante frekwensie van die parallel gestemde kring , bestaande uit C1, L2 en D1. Let op 

dat die parallelle gestemde kring bestaan uit C1 in serie met varikap D1 en dat C1 verhoed dat 

V voorspanning 
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die GS voorspanning  deur L2 kortgesluit word. Sulke kringe word dikwels gebruik om die 

frekwensie van ossillators te verander met verandering van die spanning aangewend. 

 

 

Diodes as skakelaars. 
 
Diodes word dikwels as skakelaars in radio-frekwensiekringe gebruik soos hieronder 

aangedui/ 

 

Veronderstel ‘n WS word by punt A aangewend, sal dit nie punt P bereik nie weens die diode 

wat die WS sal verhinder om deur te vloei. As ‘n positiewe spanning by punt A aangewend 

word vloei stroom deur L1, D1 en die weerstand R1 na aarde. Die diode D1 is dus positief 

voorgespan en sal seine deurlaat. Dus seine by A ingevoer vloei deur C1, D1, en C2 na punt 

B. 

Solank as die sein ingevoer by punt A heelwat kleiner is as die beheerspanning aangewend by 

punt  X, sal die sein nie gelykgerig word nie omdat die diode voorgespan is, selfs gedurende 

die negatiewe pieke van die sein. 

 

Veronderstel ‘n negatiewe spanning word by punt X aangewend  Diode D1 is nou omgekeerd 

voorgespan en sal nie stroom gelei nie. Solank die ingevoerde sein by punt A aansienlik 

kleiner as die beheerspanning by punt X sal die diode D1 alle seine blok.  

 

Die rol van L1 is om ‘n hoë induktiewe reaktansie te vorm teen seinfrekwensies sodat dit nie 

deur die spoel wegdreineer nie. . 

 

Diodes word in baie moderne mikro-prosesseerders beheerde send/ontvangers gebruik. 

Mikro-prosesseerders ontwikkel verskillende spannings wat aangewend kan word om diodes 

aan te skakel veral in RF kringe. Die beste tipe diode vir hierdie doel is PIN diodes wat ‘n 

baie lae weerstand het wanneer dir voorgespan word  en hoë weerstand as dit tru-gespan is en 

besit baie lae kapasiteit. en sein e nie deurlaat nie. 

 

Opsomming 
 

Suiwer half-geleiers gelei nie stroom nie, maar as ‘n klein hoeveelheid onsuiwerhede 

bygevoeg word dan sal hulle gelei. Wanneer N-tipe en P-tipe half-geleiers in kontak met 

mekaar gebring word , word ‘n sperlagie gevorm .  

As die P-tipe materiaal positief  met verwysing tot die N-tipe materiaal gemaak word sal 

stroom vloei sodra die potensiaal die voorwaartse voorspanning die samestelling oorskrei, wat 
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tipies 0.6V is vir silikon eenhede. As die voegvlak tru-voorgespan word sal geen stroom 

vloei. 

Die P-N voegvlak word geruik om ‘n elektroniese eenheid te maak genaamd voegvlak-diode.  

 

Die diode het twee aansluitpunte: die anode wat aan die positiewe potensiaal verbind word en 

die ander een is die katode wat aan die negatiewe potensiaal verbind word. As die anode 

positief met verwysing tot die katode met 0.6V of meer gemaak word sal stroom deur die 

diode vloei. Diodes word gewoonlik as gelykrigters gebruik. In halfgolf-gelykrigters gelei die 

diode net gedurende die positiewe half-siklus wat ‘n redelike rimpel veroorsaak, In volgolf-

gelykrigter word beide die positiewe en negatiewe half-siklus gelykgerig met ‘n baie kleiner 

rimpel by die uitset.  

Zener diode word tru voorgespan en as die spanning ‘n sekere waarde oorskrei en sal dit 

behou en word dus gebruik as ‘n spanningreguleerder. Varikap diodes besit kapasitiewe 

eienskap wat verminder namate die tru-voorspanning verhoog word. PIN diodes word gebruik 

as skakelaars in radiofrekwensie kringe.  

 

Hersieningsvrae 
 

1 Die voorwaartse voorgespande voegvlak sal: 

a. stroomvloei deur die voegvlak deurlaat. 

b. Blokkeer strook vloei.. 

c. Besit ‘n hoë weerstand. 

d. Vertoon ‘n zener diode funksie. 

 

2  In ‘n silikondiode verwys die spanning van 0.6 Volt na:: 

a. Die deurbreek spanning. 

b. Die voorwaartse voorspanning. 

c. Die zener-spanning. 

d. Die afsny-spanning. 

 

3 Watter van die volgende komponente is bedoel om in die tru-spanning toestand gebruik te 

word.? 

a. ‘n Gelykrigter-diode. 

b. ‘n Zener-diode. 

c. ‘n Gepolariseerde kapasitor.. 

d. ‘n Weerstand 

. 

4 Die term Vz word gewoonlik gebruik om een van die volgende te beskryf : 

a. Die zener-diode gereguleerde spanning.. 

b. Die zener-diode impedansie. 

c. Die voorwaartse spanning aangewend aan ‘n diode.. 

d. Die piekspanning van ‘n gelykgerigte golfvorm.. 

 

5 Deur net wisselstroom in een rigting te laat vloei kan ‘n diode gebruik word as:: 

a. ‘n Verswakker. 

b. ‘n Versterker.. 

c. ‘n Gelykrigter.. 

d. ‘n Smeltdraad. 

. 

6 Zener-diodes word gebruik om:: 

a. Ossillasies te begin. 

b. Seine weg te wys. 

c. Modulasie te  verwerk  

d. Reguleer ‘n GS spanning bron.. 
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7 Watter funksie vervul ‘n volgolf-gelykrigterbrug? 

a. Versterking. 

b. Koppeling. 

c. Gelykrigting. 

d. Isolasie.. 

 

8  ‘n Kring wat net die helfte van ‘n WS golfvorm deurlaat word genoem:: 

a. ‘n Reguleerder.. 

b. ‘n Brugkringt. 

c. ‘n Verswakker 

d. ‘n Halfgolf-gelykrigter. 
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Hoofstuk 15 - Die Kragbron  
 

Die kring hier onder toon ‘n eenvoudige ongereguleerde GS-kragbron wat baie eenvoudig is 

om te bou. 

 

           

             Sekering              20:1                       D1                            L1 

 

              

                                                                                                                          C1                VUIT 

                                                              

  ~   240 V 

 

                                                             3 

 

 

                                                                       D4 

 

Jy moet die onderskeie komponente van die stroombaan te kan eien en elkeen se funksie kan 

verstaan. Die kragtoevoer is 240 V WS en dit word deur ‘n sekering aan die primêr van ‘n 

transformator met ‘n 20:1 windingsverhouding verbind. Die sekering is daar om die kring te 

beveilig indien te veel stroom van die kring aangevra sou word, of as gevolg van oorbelasting 

of as gevolg van ‘n fout in die kring. Die transformator lewer ‘n spanning van 12 V WGK. 

Hierdie spanning word deur die volgolfgelykrigterbrug wat uit diodes D1 – D4 bestaan, 

gelykgerig. Die resulterende golfvorm word deur ‘n laedeurlaatfilter, wat uit induktor L1 en 

kapasitor C1 bestaan, gestuur wat die rimpels in die golf na ‘n aanvaarbare vlak verminder. 

Die induktor vervul nog ‘n funksie deurdat dit verhoed dat die “instormstroom” te groot is 

wat die transformator kan beskadig wanneer dit die eerste keer aangeskakel word en die 

kapasitor nog heeltemal ongelaai is en daar nie ‘n induktor was nie. Sonder die induktor sou 

daar by aanskakeling ‘n baie groot stroom na die kapasitor gevloei het maar die induktor 

opponeer die verandering in stroom met die gevolg dat die stroom meer geleidelik toeneem. 

In klein eenvoudige kragbronne word hierdie induktor in die praktyk dikwels weggelaat. Die 

selfinduktansie van die sekondêr van die transformator is dan voldoende om skade te 

voorkom. 

 

‘n Gereguleerde Kragbron 
 
Alhoewel die eenvoudige kragbron heel bruikbaar is, het dit twee tekortkominge. Eerstens, 

alhoewel die rimpel aanmerklik deur die filter aan die uitgang verminder word, sal nog ‘n 

gedeelte oorbly wat vir sensitiewe toerusting nie geskik mag wees nie. Tweedens, alhoewel 

die uitsetspanning nominaal 12 V sal wees, sal dit in die praktyk, afhangende van die las, 

tussen 11 en 16 V wissel, wat ook vir sensitiewe toerusting onaanvaarbaar mag wees. 

 

Beide hierdie probleme kan oorkom word deur ‘n spanningsreguleerder tot die basiese kring 

by te voeg. ‘n Zenerdiode kan gebruik word, maar dit is alleen vir laekragtoepassings geskik. 

Zeners word dus tipies gebruik om ‘n stabiele verwysingspanning te voorsien wat dan verder 

aangewend word om die uitsetspanning van die spanningsreguleerder te beheer. Alhoewel die 

algehele reguleerder met diskrete komponente soos diodes, kapasitors, en transistors gebou 

kan word, sal ons’n  geïntegreerde stroombaan, wat spesifiek as ‘n spanningsreëlaar ontwerp 

is, gebruik. ‘n Geïntegreerde stroombaan bestaan uit ‘n aantal verskillende elektroniese 

D2 

D3 
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komponente wat almal op ‘n enkele silikonskyfie vervaardig en tussenverbind is. Daar is baie 

tipes beskikbaar en elkeen is ontwerp om ‘n spesifieke funksie te vervul, soos ook vir 

spanningsregulering. 

 

           Sekering                8:1            D1                             

                                                                                        VIN             VUIT 

                                                                                +              

                                                                            C1                                                                                                

  ~   240 V  

 

                                                              

 

 

                                                       D2 

 

Jy sal daarop let dat die gelykrigterkring verskillend is. In stede van die gebruik van vier 

diodes in brugskakeling, word in hierdie ontwerp slegs twee diodes gebruik. 

Volgolfgelykrigting vind egter steeds plaas aangesien die sekondêr van die transformator nou 

‘n middeltap het. Dit laat toe dat die sekondêr nou feitlik soos twee aparte windings 

funksioneer. Tydens elke halfperiode sal of D1 of D2,  maar nie altwee gelyktydig nie, gelei. 

Welke diode ookal gelei, sal dit die positiewe kant van die winding aan die positiewe kant 

van C1 verbind. Die kring vir die terugvloei van die stroom word voltooi deur die sentertap 

op die sekondêre winding.  In effek word slegs die helfte van die sekondêre winding 

gedurende elke halwe siklus gebruik. 

 

Die spanningsreguleerder het drie terminale gemerk VIN, VUIT en GND (vir “grond”). Dit 

werk half soos ‘n verstelbare weerstand wat tussen die VIN- en VUIT terminale verbind is en 

wat gedurigdeur verstel word ten einde die spanning tussen die VIN- en GND-terminale op ‘n 

konstante waarde, sê 12 V, te hou. Behalwe dat dit die spanning reguleer, verminder die 

spanningsreguleerder ook die rimpel aangesien dit in staat is om sy interne weerstand vinnig 

genoeg te verander sodat dit die spanningsveranderinge wat aan rimpel te wyte is teenwerk. 

‘n Goeie “skoon “ GS word dus gehandhaaf ten spyte van aansienlike rimpel in die 

insetspanning. Om hierdie rede is ook die laedeurlaatfilter verwyder en net die kapasitor C1 

behou wat tesame met die spanningsreguleerder vir voldoende rimpelverwerping behoort te 

sorg. 

 

Meeste geïntegreerde spanningsreguleerders het ‘n ander voordeel daarin dat hulle die 

spanning sowel as die stroom tot veilige waardes beperk, selfs in die gevalle waar ‘n 

kortsluiting in die las ontstaan, en dus skade aan die kragbron verhoed. Ten spyte hiervan 

moet ‘n sekering van die regte aanslag altyd in die toevoer van die kragbron (en elke ander 

kragbron) aangebring word ten einde die kragbron te beskerm in geval van ‘n interne 

kortsluiting. 

 

Skakelkragbronne 
 

Kragbronne wat van ’n transformator gebruik maak om die spanning te verminder en dan 

gevolg word deur ’n gelykrigter en spanningsreëlaar word liniêre kragbronne genoem. 

Skakelkragbronne is ‘n alternatiewe ontwerp. In stede van die gebruik van ‘n transformator 

ten einde die spanning te verlaag, rig hierdie kragbronne die toevoerspanning gelyk wat ‘n 

hoë GS lewer. Hierdie spanning word dan teen ‘n hoë frekwensie aan en af geskakel deur 

GND 
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gebruik van ‘n vinnige soliede staat skakelaar en die resulterende golf word deur ‘n lae 

deurlaatfilter gevoer wat dan die WS-skakelkomponente uitfilter. 

                                                                       1:1 

 

                    D1                                                              D5 

 

               D2                                 C1                                              C2       GS-Uitset 

 

 

~ 

 

 

                D3 

 

 

 

                    D4 

 

              Vereenvoudigde kringdiagram van ‘n skakelkragbron  

 

Die 240 V hooftoevoer word deur die volgolfgelykrigter wat uit diodes D1 tot D4 bestaan 

gelyk gerig en deur C1 gefilter om 338 V GS te lewer. Dit word teen ‘n frekwensie van 100 

kHz of so deur ‘n elektroniese skakelaar, wat in die diagram as ‘n skakelaar getoon word, aan 

en af geskakel. Die resulterende hoë frekwensie WS word gevoer aan die primêr van die 1:1 

isoleringstransformator. Die doel van die transformator is om te verhoed dat die GS-uitset aan 

die toevoer verbind word eerder as om enige spanningsverandering te weeg te bring. Die 

spanning van die sekondêr van die transformator word halfgolfgelykgerig deur D5 en gefilter 

deur C2 ten einde ‘n GS-uitset te lewer. 

 

Die uitsetspanning van die kragbron hang af van hoe lank die skakelaar in die “aan”-posisie 

spandeer teenoor hoeveel tyd dit in die “af”-posisie spandeer. Indien die skakelaar slegs ‘n 

kort periode van sy tyd in die aan-posisie spandeer, sal min krag aan die transformator 

oorgedra word en sal die uitsetspanning klein wees. Indien meer tyd in die aan-posisie 

spandeer word, sal meer krag oorgedra word en die uitsetspanning sal hoog wees. In die 

praktyk word die tyd wat die skakelaar in die aan-posisie spandeer deur die elektronika (nie 

in die diagram getoon nie) beheer. Die elektronika monitor die uitsetspanning deurlopend en 

verstel die dienssiklus van die skakelaar ten einde ‘n konstante uitset by die verlangde 

spanning te handhaaf; hierdie is ‘n voorbeeld van terugvoering. 

 

Hierdie is alles redelik gekompliseerd in vergelyking met, ’n eenvoudige liniêre kragbron, 

dus moet daar betekenisvolle voordele aan verbonde wees om dit die moeite werd te maak. 

Die hoofvoordele van die skakelkragbron is: 

1. Sy kragverlies is baie laag. Die skakelaar is of ‘aan’, in welke geval daar stroom deur die 

skakelaar vloei, maar die spanning daaroor is baie laag., of dit is ‘oop’, wanneer  die spanning 

daaroor hoog is, maar geen stroom daardeur vloei nie. In elk geval is die kragverlies 

minimaal in vergelyking met die liniêre kragbron wat ‘n spanningsverlies oor hom het en 

terselfdertyd ook ‘n stroomvloei deur hom, dus is daar ‘n deurlopende kragverlies. 

2. Aangesien die transformator in ‘n skakelkragbron teen ‘n baie hoë frekwensie werk, 

gewoonlik so rondom 100 kHz, in plaas van die 50 of 60 Hz van standaardtoevoere, is dit 

fisies klein en lig. Dit is omdat die grootte van die kern benodig vir ‘n transformator kleiner 

word soos die frekwensie toenaam. 
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Die gevolg is dat skakelkragbronne gewoonlik kleiner, ligter en meer effektief is as liniêre 

eweknieë en vanaf enige toevoerspanning bedryf kan word sonder voorsiening vir die 

aanpassing vir verskillende toevoerspannings. Nogtans het hulle ook hulle nadele. In die 

besonder kan swak ontwerpte skakelkragbronne radiofrekwensie-steurings opwek, wat ‘n 

werklike probleem is vir amateurradiotoepassings. Nogtans, goed ontwerpte en behoorlik 

afgeskermde skakelkragbronne  veroorsaak nie noodwendig steurings nie. Weens hul hoë 

kragvereistes en ruimtebeperkings, word in feitlik alle persoonlike rekenaars van 

skakelkragbronne gebruik gemaak. In der waarheid van hierdie kragbronne kan aangepas 

word as algemene kragbronne vir amateurgebruik. 

 

Let asb. daarop dat skakelkragbronne baie moeilik is om te ontwerp en te bou en kan heel 

gevaarlik wees om te gebruik weens die hoë spannings wat daarin voorkom. Alhoewel die 

liniêre kragbronne wat vroeër beskryf is goeie bouprojekte vir amateurs uitmaak, moet die 

ontwerp en bou van skakelkragbronne liewer aan die professionele mense oorgelaat word. 

 

Opsomming 
 
Liniêre kragbronne maak gebruik van transformators om die toevoerspanning te verlaag, 

gelykrigters om die WS na GS te verander en ‘n uitlaatfilter wat ‘n kapasitor insluit ten einde 

die rimpel tot aanvaarbare vlakke te verminder. In kragbronne waar halfgolfgelykrigters 

gebruik word, is die frekwensie van die rimpelkomponente dieselfde as dié van die 

toevoerspanning, terwyl in kragbronne met volgolfgelykrigting die rimpelfrekwensie dubbel 

dié van die toevoerspanning is. 

 

‘n Spanningsreguleerder dien twee doele: om die uitsetspanning konstant te hou ten spyte van 

veranderings in die toevoerspanning of lasstroom en om die rimpelkomponent verder te 

verminder. Geïntegreerde kring spanningsreguleerders mag ook die stroom en dus 

kraglewering tot veilige waardes beperk. 

 

Skakelkragbronne funksioneer deur die toevoerspanning gelyk te rig en dit dan teen ‘n hoë 

frekwensie aan en af te skakel. Die uitsetspanning word gereguleer deur die dienssiklus van 

die skakelgolfvorm te verander, dit is die persentasie van die tyd dat die skakelaar ‘aan’ is. 

Alhoewel meeste skakelkragbronne steeds transformators in het ten einde die uitset van die 

toevoer te isoleer, kan hierdie transformators klein en lig wees aangesien hulle teen hoë 

frekwensie werk, tipies teen ongeveer 100 kHz. Die voordele van skakelkragbronne is dat 

hulle kleiner, ligter en meer effektief as liniêre kragbronne is. Swak ontwerpte 

skakelkragbronne kan egter heelwat radiofrekwensiesteurings opwek. 

 

Hersieningsvrae 
 

1 Die rimpelfrekwensie wat by die uitset van ‘n WS-gevoerde kragbron met 

volgolfgelykrigting voorkom sal wees: 
a. Dubbel die toevoerfrekwensie. 

b. Helfte van die toevoerfrekwensie. 

c. Dieselfde as die toevoerfrekwensie. 

d. Afhang van die aantal gelykrigterdiodes. 

 

2 Ten einde ‘n volgolf gelykgerigte uitset van ‘n transformator met gebruik van twee 

diodes te verkry, moet die transformator: 
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a. ‘n Isoleringstransformator wees. 

b. ‘n Spanningsverlagings-transformer wees. 

c. ‘n Sentertap op die sekondêr hê. 

d. Geaard wees. 

 

3 Deur ‘n afvlakkapasitor en ‘n induktor in ‘n kragbron se uitset in te sluit: 
a. Sal die uitsetspanning toeneem. 

b. Kan die vrag vermeerder word. 

c. Sal die uitsetspanning gereguleerd wees. 

d. Sal die rimpel verminder word. 

 

4 ‘n Afvlakkring bestaande uit ‘n induktor en kapasitor is ‘n standaard: 

a. Laedeurlaatfilter. 

b. Spanningsreguleerder. 

c. Gelykrigter. 

d. Diskriminator. 

 

5  ’n Spanningsreguleerder in ‘n kragbron: 
a. Voer ‘n langsdurende rimpelsein in. 

b. Laat toe dat groot strome gelewer word. 

c. Beveilig gekonnekteerde laste teen kortsluitings. 

d. Stabiliseer die uitsetspanning van die kragbron. 

 

6 ‘n Zenerdiode word in ‘n kragbron gebruik ten einde: 

a. ‘n Stabiele verwysingspanning te verskaf. 

b. ‘n Uitsetkring te belas. 

c. Voer ‘n ruissein in. 

d. Verhoed oormatige stroomvloei. 
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Hoofstuk 16 – Die Bipolêre Voegvlaktransistor  
 

‘n Bipolêre voegvlaktransistor (hierna net ‘transistor’ genoem) bestaan uit ‘n dun lagie van P-tipe 

of N-tipe halfgeleier-materiaal, genoem die basis, tussen twee dikker lagies halfgeleier-materiaal 

van omgekeerde polariteit, respektiewelik genoem die emittor en kollektor.  Transistors kom in 

twee polariteite: NPN-transistors, di. met ‘n P-tipe basis tussen ‘n N-tipe emittor en ‘n N-tipe 

kollektor.  Die konstruksie en stroombaansimbole vir NPN- en PNP-transistors word hier onder 

getoon: 

 

                          Basis                                                                      Basis 

 

 

 

                  N        P        N                                                      P        N       P 

 

            Kollektor       Emittor                                             Emittor        Kollektor   

 

 

 

                             Basis                                                                   Basis 

 

 

 

     Kollektor                          Emittor                        Emittor                           Kollektor 

 

 

 

 
  Die fisiese struktuur en diagramsimbool vir NPN- en PNP-transistore 

 

Let daarop dat die terminaal met die pylpunt altyd die emittor voorstel.  Die pyl stel die 

basis/emittor koppelvlak voor, wat soortgelyke eienskappe as ‘n diode het en ook aandui in watter 

rigting die basis/emittor- en kollektor/emittorstrome vloei. 

 

Werking van die NPN-transistor 
 

Om die werking te verstaan, veronderstel dat ‘n spanningsverskil tussen die kollektor en emittor 

van ‘n NPN-transistor, soos die een aan die linkerkant, aangelê is sodat die kollektor positief is 

met verwysing tot die emittor.  By die koppelvlak tussen die kollektor en die basis ontmoet ‘n N-

tipe halfgeleier ‘n P-tipe halfgeleier wat ‘n trugepolariseerde diodekoppelvlak skep.  Net soos in 

‘n diode sal vry elektrone van die N-materiaal oor die koppelvlak migreer, en die gaatjies in die 

P-materiaal opvul en ‘n dun uitgedunde laag laat ontstaan wat stroomvloei sal verhoed. 

 

Veronderstel nou dat ‘n potensiaalverskil tussen die basis en die emittor aangelê word sodat die 

basis meer positief as die emittor is.  Die P-N-koppelvlak reageer soos ‘n vorentoe gepolariseerde 

diode, dus, mits die basis-emittorspanning die vorentoe voorspanning vir hierdie koppelvlak 

(ongeveer 0,6 V vir silikontransistors en 0,2 V vir germaniumtransistors) oorskry, kan ‘n stroom 

vanaf die basis na die emittor vloei.  Hierdie stroom ontstaan omdat elektrone in die emittor 
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aangetrek word deur die positiewe spanning in die basis en die koppelvlak na die basis oorsteek 

waar hulle met gaatjies kombineer. 

Aangesien die basis egter baie dun is (baie dunner as aangetoon) sal baie van die elektrone wat 

deur die basisspanning aangetrek word, nie eindig met ‘n botsing en kombinering met gaatjies 

nie, maar sal al die pad deur die basis beweeg tot binne in die kollektor.  Aangesien elektrone nou 

uit die emittor na die kollektor beweeg, is daar nou stroomvloei van die kollektor na die emittor 

ten spyte van die trugepolariseerde kollektor/basiskoppelvlak!  Dit is moontlik omdat elektrone 

van die emittor wat kombinering met gaatjies in die basis vryspring, ageer as ladingdraers in die 

uitgedunde laag van die trugepolariseerde koppelvlak en toelaat dat ‘n stroom vloei. 

 

Dus, deur die basis 0,6 V of so meer positief as die emittor van ‘n NPN-silikontransistor te maak, 

sal dit toelaat dat ‘n stroom beide vanaf die basis na die emittor en vanaf die kollektor na die 

emittor kan vloei indien die kollektor ook positief is teenoor die emittor.  Dit is moontlik om 

transistors te ontwerp sodat die kollektor na emittorstroom (bekend as die kollektorstroom) ‘n 

hele aantal kere groter is as die basis na emittorstroom (bekend as die basisstroom).  Hierdie 

eienskap maak dit vir transistors moontlik om swak seine na sterker seine te verander, ‘n proses 

wat versterking genoem word. 

 

Die verhouding kollektorstroom tot basisstroom word genoem die beta of stroomwins van die 

transistor en word aangedui deur die Griekse letter beta (β).  In gewone swakseintransistors (wat 

vir laekragwerking ontwerp is) strek β tipies van 100 tot 500.  Een beperking is dat β nie 

behoorlik beheer kan word nie, dus kan die β tussen twee transistors van dieselfde 

vervaardigingslot heelwat verskil.  Om hierdie rede is dit dus belangrik om kringe so te ontwerp 

dat daar nie op ‘n spesifieke β staatgemaak word vir korrekte funksionering nie. 

 

                                                      IC = β IB 

 

                                        

                                       c            

                IB                                                              + 

                              b                                               VCE 

 

     + 

       VBE                          e        

                                        

 
              Werking van die NPN-Transistor 

 
Die werking van die NPN-transistor kan as volg opgesom word: 

• Die kollektor moet altyd positief wees met verwysing tot die emittor. 

• Indien die basis/emittorspanning  VBE  minder as 0,6 V is, sal geen basis- of 

kollektorstroom vloei nie, en die transistor sal ‘afgeskakel’ wees. 

• Sodra VBE 0,6 V oorskry, sal ‘n basisstroom begin vloei met gevolg dat ‘n groter 

kollektorstroom van IC = β x IB  , sal laat vloei. 

• VBE sal ongeveer 0,6 V bly solank as wat daar enige basisstroom vloei. 

• Die waarde van β wissel tussen 100 en 500 vir tipiese kleinseintransistors, maar is nie 

goed beheer nie,  en dit moet nie aanvaar word dat dit ‘n spesifieke waarde het nie. 
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Werking van die PNP-transistor 
 

Die PNP-transistor se werking is soortgelyk aan die van die NPN-transistor, maar met die 

omgekeerde polariteit.  Wanneer die basis 0,6 V meer  negatief as die emittor raak, sal ‘n 

basisstroom IB  en ‘n groter kollektorstroom IC = βIB vloei. 

 

 

 

 

       +                                  

       VBE                              e 

                                                                                  

                              b                                             + 

                 IB                                                           VCE  

 

                                           c                                            

 

                                                    IC = β IB 

 

 

 Werking van die PNP-transistor 

 

Die werking van die PNP-transistor kan as volg  opgesom word: 

• Die kollektor moet altyd negatief met betrekking tot die emittor gehou word. 

• Indien die basis/emittorspanning VBE groter as -0,6 V is, sal geen basis- of 

kollektorstroom vloei nie, en sal die transistor ‘afgesny’ wees. 
• Sodra VBE  -0,6 V bereik, sal ‘n basisstroom IB begin vloei wat sal veroorsaak dat ‘n 

groter kollektorstroom IC = βIB  vloei. 

• VBE  sal by ongeveer -0,6 V bly solank daar enige basisstroom vloei. 

• Die waarde van  β wissel 100 en 500 vir tipiese swakseintransistors, maar is nie goed 

beheer nie en dit moet nie aanvaar word dat hulle ‘n spesifieke waarde het nie. 

 
Die Transistorskakelaar 
 

Transistors word dikwels as skakelaars gebruik aangesien ‘n klein basisstroom ‘n transistor kan  

‘aanskakel’ en toelaat dat ‘n groot kollektorstroom vloei.  Byvoorbeeld, veronderstel dat jy ‘n 

12 V relê wat 20 mA benodig wil skakel met ‘n 5 V beheersein vanaf ‘n mikroprosesseerder wat 

net 1 mA kan lewer.  Jy kan dan van die volgende beheerkring gebruik maak: 
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                                                               +12V 

 

 

 

                              D1                12 V Relê 

 

                                                               

                                                                  

     

    c 

            RB   4k7 

 

        b   

5 V Toevoer        

                                      e                      0V 

 
Wanneer die beheersein af is (0 V), vloei geen basisstroom nie, dus is die transistor afgeskakel en 

vloei daar ook geen kollektorstroom nie.  Wanneer die beheersein aan is ((+5 V), verhoog dit VBE 

tot 0,6 V en is die spanning oor die basisweerstand RB dus 5 – 0.6 = 4.4 V, en is die stroom deur  

RB en in die basis IB = 4,4 / 4 700 = 0,94 mA.  Dit is genoeg om die transistor ‘aan’ te skakel en te 

veroorsaak dat ‘n kollektorstroom vloei en die relê aktiveer.  Die diode D1 verhoed dat die tru-

EMS agv. die induktansie van die relêspoel die transistor beskadig wanneer die relê weer 

afgeskakel word 

 

Transistorskakelaars soos hierdie word gewoonlik gebruik om gelykspannings en –strome mee te 

skakel.  Wanneer hoëfrekwensieseine geskakel moet word, word diodes of relês gewoonlik 

gebruik.  Die relêbeheerkring mag soortgelyk wees aan die een soos hierbo aangetoon. 

 
Opsomming 
 

Bipolêre koppelvlaktransistors is halfgeleierkomponente wat uit ’n basis, ‘n dun lagie van of P- 

of N-materiaal, tussen lagies van die omgekeerdespaning, ‘n kollektor en ‘n emittor, bestaan. 

 

In ‘n NPN-transistor word beide die kollektor en die basis met ‘n positiewe spanning met 

verwysing tot die emittor bedryf.  Indien die basis/emittorspanning laer as 0,6 V is, is die 

transistor afgeskakel en sal geen kollektorstroom vloei nie.  Wanneer die basis/emittorspanning 

ongeveer 0,6 V bereik, sal ‘n klein basisstroom en ‘n groter kollektorstroom vloei. 

 

In ‘n PNP-transistor word beide die kollektor en basis met ‘n negatiewe spanning met verwysing 

tot die emittor bedryf.  Indien die basis/emittorspanning groter as -0,6 V is, is die transistor 

afgeskakel en sal geen kollektorstroom vloei nie.  Wanneer die basis/emittorspanning ongeveer -

0,6 V bereik, sal ‘n klein basisstroom en ‘n groter kollektorstroom vloei. 

 

Die verhouding van kollektorstroom tot basisstroom word die ‘beta’ van die transistor genoem en 

tipiese waardes vir kleinseintransistors wissel tussen 100 en 500.  Solank enige basisstroom vloei, 

sal die basis/emittorspanning naasteby 0,6 V vir NPN-transistors en -0,6 V vir PNP-transistors 

bly, ongeag van die werklike basis- of kollektorstroom.  Aangesien die betas van transistors oor 

‘n wye bereik kan wissel, selfs vir transistors van dieselfde tipe, moet vir kringe nie op ‘n 

spesifieke waarde staatgemaak word nie. 
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Transistors kan as GS-skakelaars gebruik word, ten einde ‘n groter spanning of stroom dmv. ‘n 

lae spanning of klein stroom te beheer. 

 

Hersieningsvrae 
 

1. Indien die basisspanning van NPN-transistor dieselfde as die emittorspanning gehou 

word, sal die kollektorstroom die volgende wees: 
a. Zero. 

b. Altyd 1 Ampere. 

c. Tussen 10 mA and 2 A. 

d. Baie hoog. 

 

2 Vir ‘n silikontransistor om te gelei moet: 
a. ‘n Vorentoespanning van  0,6 V oor die basis-emittor aangelê wees. 

b. Die basis aan die emittor verbind wees. 

c. Die kollektor aan die emittor verbind wees. 

d. Die basisverbinding losgemaak wees. 

 

3 Die beta van ‘n transistor is: 
a. Die verhouding van die kollektorstroom tot die basisstroom. 

b. Die verhouding van die kollektorspanning tot die basisspanning. 

c. Die verhouding van die kollektorstroom tot die emittorstroom. 

d. Die verhouding van die kollektorspanning tot die emittorspanning.  

 

4 Vir ‘n kollektorstroom om in ‘n PNP-transistor te vloei: 
a. Beide die kollektor en basis positief teenoor die emittor wees. 

b. Beide die kollektor en basis negatief teenoor die emittor wees. 

c. Die kollektor moet  positief en die basis negatief relatief tot die emittor wees. 

d. Die collector moet  negatief en die basis positief relatief tot die emittor wees. 

 

5 Indien ‘n transistor gebruik word om ‘n relê sonder beveiligingsdiodes te beheer, dan mag 

die tru-EMS van die relê:  
a. Die skakeltyd verleng. 

b. Die skakeltyd verminder. 

c. Die kragverbruik verminder. 

d. Die transistor beskadig. 

 

6. Indien die basisstroom van ‘n transistor 100 µA is, en die beta van die transistor is 100, 

dan is die kollektorstroom: 
a. 1 mA. 

b. 10 mA. 

c. 100 mA. 

d. 1 A. 

 

7 Vir ‘n NPN-transistor in normale bedryf: 
a. Is die kollektorspanning hoër as die emittorspanning. 

b. Is die emittorspanning hoêr as die kollektorspanning. 

c. Is die emittorspanning hoër as die basisspanning. 

e. Is die kollektor- en emittorspannings gelyk aan mekaar. 
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  Hoofstuk 17 – Die Transistorversterker     
 
Versterking is die proses waardeur die krag van ‘n sein verhoog word. Aangesien krag gelyk 

is aan VxI, moet òf die spanning óf stroom óf moontlik albei, maar nie noodwendig albei nie, 

verhoog word. Dit is moontlik om ’n sein te versterk sonder om die spanning daarvan te 

versterk maar op voorwaarde dat die stroom versterk word. Omgekeerd is dit moontlik om die 

die spanning van ’n sein te versterk – miskien deur die gebruik van ‘n 

verhogingstransformator – sonder dat versterking plaasvind. In die geval van ’n 

verhogingstransformator word die spanning verhoog maar die stroom verminder eweredig, 

dus die krag bly dieselfde en geen versterking vind plaas nie. 

 

Versterking is belangrik vir radio-ontvangers. Die seine wat van die antenna ontvang word 

mag so klein soos –130 dBm (10
-16 

W = 2
-12

 pV). Om dit hoorbaar te maak, moet dit versterk 

word tot ongeveer 0 dBm (1mW), wat ‘n versterking met ‘n faktor 1013 vereis. Dikwels is die 

versterking in ‘n radio-ontvanger meer as dit om vir die verliese in komponente soos filters te 

vergoed.  

 

Klas C Versterkers.  
 
Transistors word in baie versterkers gebruik omdat ‘n groot kollektorstroom deur ‘n klein 

basisstroom beheer kan word. Kom ons kyk na ‘n eenvoudige transistorversterker ontwerp om 

by radiofrekwensies te werk. 

 

 

Hier word die insetsein direk op die basis van die transistor aangewend en die uitsetsein word 

by die kollektor weggeneem. Die kring word ‘n “gemeenskaplike emittor” versterker genoem, 

omdat die die emittor gemeenskaplik is tot beide die ingang- en uitgangkringe. 

 

Die induktor en die kapasitor vervul twee rolle. Eerstens laat die induktor gelykstroom deur 

na die kollektor terwyl RF-seine geblokkeer word. Dit maak die kollektor van die transistor 

positief relatief tot die emittor wat nodig is vir korrekte werking. Dit voorsien ook ‘n kring vir 

stroom om te vloei van die +12 V bron na die kollektor en so word die krag vir ’n versterkte 

sein voorsien. Die kapasitor in die uitsetkring laat die versterkte wisselstroom deur maar dit 

blokkeer die gelykstroomspanning na die volgende kring.  

 

V UIT 
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Kom ons bekyk die werking van hierdie kring van nader. Indien die insetsein minder as 0,6 V, 

die basis-emittorspanning vir ’n silikontransistor is, sal geen stroom in die kollektor vloei nie 

en die kolletorspanning +12 V wees. Indien die insetsein 0,6 V oorskry, sal die transistor 

begin om te gelei, en sal die kollektorstroom gelyk wees aan die transistor se beta maal die 

basisstroom. Die induktor sal enige skielike verandering in die vloei van stroom teenwerk 

want die stroomverandering sal ‘n spanning oor die induktor opwek wat die 

kollektorspanning sal verminder. Wanneer die insetspanning na minder as 0,6 V daal sal die 

transistor ophou om te gelei en a.g.v. ‘n vermindering van stroom in die induktor sal ‘n 

spanning in die in die teenoorgestelde rigting opgewek word wat die kollektorspanning tot 

selfs 24 V (dubbel die toevoerspanning) kan verhoog. As die insetsein se spanning weer meer 

as 0,6 V is sal die transistor begin te gelei en sal die kollektorspanning verlaag en so aan. 

Hierdie veranderings in kollektorspanning verteenwoordig ‘n WS-sein wat deur die kapasitor 

deurgelaat word as ‘n uitsetsein. 

 

Dus sal die transistor in hierdie versterker nie die hele tyd gelei nie. Eintlik sal dit vir minder 

as ‘n halfsiklus van elke WS-siklus gelei aangesien dit slegs sal begin gelei wanneer die 

insetspanning 0,6 volt oorskry. ‘n Versterker wat vir minder as ‘n halwe siklus gelei word ‘n 

klas C versterker genoem. Aangesien klas C versterkers nie die vorm van die insetsein 

akkuraat weergee nie, word baie vervorming veroorsaak. Klas C versterkers het nogtans die 

voordeel dat hulle baie meer doeltreffend is as ander versterkers, omdat meeste van die van 

die krag wat aan die transistor gelewer word (+12 V)  in die uitsetsein verskyn. 

Doeltreffendheid van 60 – 70% is algemeen in klas C versterkers. Let ook op dat daar geen 

sin in is om te probeer om ’n sein met ’n kruinwaarde van minder as 0,6 V te probeer versterk 

nie aangesien dit nooit sterk genoeg sal wees om die transistor te laat begin gelei nie! 

 

Waarvoor kan ’n versterker wat ’n sterk insetsein benodig en heelwat vervorming veroorsaak 

maar relatief doeltreffend is dan gebruik word? Klas C versterkers word dikwels gebruik vir 

die RF-kragversterkers in GG (Morsekode), en FM-senders. In hierdie toepassings is die 

vervorming (ook genoem nieliniariteit) nie ’n groot probleem is nie aangesien die ongewenste 

harmonieke maklik deur laedeurlaatfilters in die uitset verwyder kan word. Klas C versterkers 

is nie geskik vir gebruik in enkelsyband- (ESB) of amplitude gemoduleerde (AM.) senders 

nie; hier word liniêre versterkers gebruik. Later sal die terms AM, GG en FM verduidelik 

word. 

 

Die Klas A Gemeenskaplike Emittor Versterker. 
 
Om klein seine getrou te versterk gebruik ons gewoonlik klas A versterkers. In hierdie klas 

versterker vloei die kollektorstroom gedurende die hele siklus van die insetgolfvorm. ‘n 

Tipiese kring word hier onder aangedui: 
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R1 en R2 vorm ‘n spannigsverdeler wat ‘n sekere voorspanning by die basis aanwend. 

Byvoorbeeld as die waardes van R1= 100 kΩ  en R2= 20 kΩ is, sal die spanning op die basis 

2,0 V wees. Aangesien dit meer is as 0,6 V sal dit voldoende wees om die transistor aan te 

skakel en sal stroom van die basis na die emittor vloei. Ons weet dat die basis/emitter 

spanning ongeveer 0,6 V is, dus sal die spanning oor RE, die emittorweerstand,  

2,0 – 0,6 = 1,4 V wees en sal die stroom deur RE, en dus ook deur die emittor van die 

transistor= 1,4 V ÷ 1.4 kΩ = 1,0 mA wees. 

 

Nou, hoeveel hiervan is basis/emittorstroom en hoeveel kollektor/emittorstroom? Dit hang af 

van die Beta van die transistor. Indien die beta 99 is, dan is die kollektor/emittorstroom 99 

maal die basis/emittorstroom, dus 1% van die emittorstroom kom van die basis en 99% van 

die emittor. In hierdie voorbeeld sal die kollektorstroom 0,99 mA wees.  

 

Maar, wag ’n bietjie. Ons weet reeds dat die betawaardes van transistors verskil en kan daar 

nie op staat gemaak word dat dit ’n spesifieke waarde sal wees nie. Dus as die beta 499 i.p.v. 

99 is, sal die kollektorstroom 499/500 van die emittorstroom wees of 0,998 mA. en nie 0,990 

mA nie. Dus blyk dit dat die kollektorstroom tot 1% konstant is ongeag die die verandering in 

die beta van 99 tot 499. Vir alle praktiese doeleindes kan aanvaar word dat die 

kollektorstroom gelyk is aan die emittorstroom en kan die basisstroom buite rekening gelaat 

word maar. dit is baie belangrik want dit is wat die transistor laat aanskakel. 

 

Ten slotte bekyk ons die inset- en uitsetimpedansies van die versterker. ’n RF-insetsein “sien” 

’n impedansie bestaande uit weerstande R1 enR2 in parallel. Waarom parallel? Wel, die 

bronspanning, 12 V in hierdie geval, het altyd ’n wisselspanning-(WS) baan na aarde. In 

hierdie geval word die WS-baan voorsien deur die afvlakkingkapasitor C3 wat verbind is 

tussen die 12 V bron en aarde. Dus is die insetimpedansie 100 kΩ in parallel met 20 kΩ of 

16,7 kΩ. (Daar is ’n addisionele komponent bestaande uit die emittorweerstand RE 

vermenigvuldig met die Beta van die transistor wat ook in parallel met die inset is, maar dit is 

gewoonlik baie hoër as die voorspanningsweerstande R1 en R2 en mag geïgnoreer word). 

 

Wat van die uitsetimpedansie? Aangesien die kollektor van die transistor soos ’n goeie 

stroombron werk, (die stroom wat vloei is beta keer die basisstroom en is nie afhanklik van 

die kollektorspanning nie) is die effektiewe kollektorimpedansie redelik hoog. Die induktor 

10k 

 

20k 

4k 
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L1 sal ook gekies wees om ’n hoë reaktansie by die ontwerpfrekwensie hê. Dus is die 

uitsetimpedansie redelik hoog sonder om ’n werklike waarde daaraan te heg.  

 

Wat van die wins van die versterker? Gestel die basisspanning word met ‘n  klein bietjie 

verander, genaamd VIN. Aangesien die basis/emittorspanning konstant 0,6 V bly, sal die 

emittorspanning met die dieselfde hoeveelheid verander. Dit veroorsaak dat die emittorstroom 

IE ook met ’n klein hoeveelheid verander. ∆IE.= VIN ÷RE. Aangesien die kollektorstroom  byna 

dieselfde is as die emittorstroom, sal die uitsetstroom met die selfde hoeveelheid verander as 

die emittorstroom. Dus IUIT=VIN ÷RE.  Die effek wat dit op die uitsetspanning sal hê, sal 

afhang van die lasweerstand RL . Om presies te wees: 

VUIT= IUIT x RL 

= (VIN x RE) x RL 

= (VIN x RL) ÷RE 

 

Dus die spanningswins van die versterker is RL/RE. Om die kragwins van die versterker te 

bereken word ’n spesifieke waarde van die lasweerstand verlang. Gestel dit is 16,7kΩ, 

dieselfde waarde as die insetimpedansie van die versterker. Dan is die kragwins net die 

kwadraat van die spanningswins. Die spanningswins is 16,7kΩ ÷ 1.4kΩ = 11,9 en die 

kragwins is die kwadraat hiervan nl. 142 of 21,5 dB. Dit is tipies die wins van ’n kleinsein  

gemeenskaplike emitter versterker.  

 

Let op  dat in die ontwerp, omdat die basis van die transistor ’n voorspanning van +2 V het, 

sal die transistor gelei mits die insetspanning nie laer as -1,4V gaan nie. Solank as dit 

insetsein laer is as 1,4 V piek sal die transistor oor die hele siklus van die insetgolfvorm gelei, 

wat ’n klas A versterker is. Dit sal die insetsein getrou versterk wat dieselfde golfvorm by die 

uitset sal lewer. Dit is dus ’n klas A liniêre versterker wat vir ESB- en AM.-seine sonder 

vervorming gebruik kan word. 

 

In hierdie versterker vloei die kollektorstroom die hele tyd en mors baie krag. ’n Klas A-

versterker is dis minder doeltreffend as klas C versterker. Klas A versterkers is omtrent net 25 

% doeltreffend, dus bereik net 25% van die krag wat deur die kragbron verskaf word, die 

uitsetlas. Die ander 75% eindig deur die uitsettransistor te verhit! 

 
Die gemeenskaplike-kollektor (Emittervolger) Versterker 
 
Beskou die onderstaande kring:  

 

 112 van 276.



 

17-5 

 

Gestel die insetspanning is altyd tussen 0,6 V en12 V, dus gelei die transistor gedurig (m.a.w. 

dit werk in Klas A). In hierdie geval word die uitsetspanning by die emittorweerstand i.p.v. 

die kollektor van die transistor weggeneem. Wat weet ons van die uitsetspanning?  Omdat die 

basis/emittorspanning altyd  0,6V is wanneer die transistor gelei, moet die emittorspaning die 

basisspanning volg, hoewel dit altyd 0.6 V  minder as die basisspanning sal wees. Dus enige 

in die insetspanning sal gevolglik ’n gelyke verandering in uitsetspanning ot gevolg hê. Dus 

het hierdie versterker ’n  spanningswins van 1. Hierdie kring word ’n gemeenskaplike 

kollektorversterker genoem, ook bekend as ’n emittorvolger want die emittorspanning volg 

die basisspanning. (Let op dat die GS-voorspanning deur die kapasitor by die uitset 

geblokkeer word sodat die uitsetspanning nie noodwendig 0,6 V laer as die insetspanning is 

nie). 

 

Hierdie kring word ’n word ’n “gemeenskaplike kollektor” versterker genoem en is ook 

bekend as ’n “emittor volger” aangesien die emittorspanning die basisspanning volg. 

 

Waarom word ’n versterker gebruik as die uitsetspanning dieselfde is as die insetspanning? 

Die rede is, die impedansies. Die uitsetimpedansie van ’n emittervolger is laag, daarom is dit 

’n goeie spanningsbron (want die uitsetspanning is nie afhanklik van die lasweerstand nie). 

Die insetimpedansie is egter hoog, dus belas dit nie eintlik die voorafgaande stadium nie. Dit 

is dus ’n goeie versterker om as ’n bufferstadium gebruik te word om verandering in die 

insetimpedansie van die stadium wat volg, die voorafgaande stadiumimpedansie te affekteer. 

Omdat die lae uitsetimpedansie in staat is om baie meer krag te voorsien as die die hoë 

insetimpedansie,  verskaf die gemeenskaplike kollektorversterker ’n kragwins hoewel dit geen 

spanningwins het nie. 

 
Die Gemeenskaplike Basisversterker 
 
Daar is ’n derde transistorversterkersamestelling bekend as die “gemeenskaplike 

basisversterker, wat minder gebruik word as die gemeenskaplike emittor of gemeenskaplike 

kollektor samestellings. Dit het ’n lae insetimpedansie, slegs ’n paar Ohm en ’n hoë 

uitsetimpedansie en ’n stroomwins van een. Dit kan beskou word as ’n “stroomvolger” want 

die insetstroom is dieselfde as die uitsetstroom. Dit kan ook ’n kragwins verskaf mits die 

lasweerstand groter is as die insetimpedansie van die versterker. 

 

Die Klas AB versterker 

In ’n klas A-versterker gelei die transistor of ander uitseteenheid vir die volle siklus van die 

insetgolfvorm. Dus gelei dit gedurende die volle 360
o 

van insetsiklus. Klas A versterkers is 

liniêr en verskaf ’n akkurate weergawe van die insetgolfvorm by die uitset en veroorsaak min 

vervorming maar is ondoeltreffend. 

In ’n klas C versterker gelei die transistor vir minder as ’n halwe siklus, dus minder as 180
0. 

Klas C versterkers is redelik doeltreffend maar baie nie-liniêr wat groot vervorming meebring 

by die uitset. Daar is die klas B wat presies oor die helfte van die siklus (1800) van die 

insetgolfvorm gelei. Dit word egter nie in die algemeen gebruik nie.  

Klas AB versterkers gebruik twee transistors in die uitsetstadium wat in trek/stoot 

samestelling werk. Die een transistor gelei gedurende die positiewe halfsiklus van die 

golfvorm en die ander transistor gedurende die negatiewe halfsiklus van die golfvorm. Albei 

transistors werk in klas B, dit meen dat hulle elkeen vir die helfte van die insetgolfvorm 

(1800) gelei. Tussen die twee uitsettransistors kan dus die positiewe en negatiewe halfsiklus 

van die insetgolfvorm weergegee word soos in ’n klas A-versterker. Daarvandaan die term 

klas AB  - twee klas B transistors wat saam gebruik word om dieselfde effek as ’n klas A-

versterker te verskaf.  

’n Eenvoudige trek/stoot klas AB versterkerkring verskyn hier onder. 
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In hierdie kring, is die voorspanning VVS net genoeg sodat die twee transistors ’n klein stroom 

deurlaat wanneer geen insetsein teenwoordig is nie. Die transformator by die inset dien as ’n 

“faseverdeler” om die insetsein in twee seine te verdeel wat 1800  uit fase is en by die basisse 

van die transistors aangewend word. Wanneer ’n positiewe sein by die basis van een transistor 

aangewend word, gelei dit sterker, terwyl die spanning by die basis van die ander transistor 

verminder en dit swakker en dit staak om te gelei. Die transistors skakel aan en af vir elke 

halfsiklus, dus elkeen van die twee transistors gelei vir helfte van die siklus of omtrent 180˚
.
 

Die transformator by die uitset voeg die uitset van die twee transistors bymekaar, dus hoewel 

elkeen net vir ’n halwe siklus gelei, is die saamgevoegde uitset ’n getroue weergawe van die 

insetsein. 

 

Klas AB versterkers het die voordeel dat daar nie ’n groot konstante GS voorgespande stroom 

deur die transistors, soos in klas A, vloei nie, hulle is dus baie meer doeltreffend as klas A 

versterkers want hulle verskaf albei die positiewe en negatiewe halfsiklusse van die insetsein. 

Hoewel hulle steeds klein vervorming meebring, bv. oorkruisvervorming by die punt waar 

een van die transistors staak om te gelei en die ander een begin om te gelei. Dit kan egter 

binne perke gehou word, dus kan deeglik ontwerpte klas AB versterkers aangewend word vir 

gebruik as kragversterkers vir ESB- en AM-seine. 

 

Opsomming 
 

’n Versterker is ’n kring wat die krag van ’n sein vermeerder. 

 

Die gemeenskaplike emmitorversterker het beide spanning- en stroomwins. Gemeenskaplike 

emittorversterkers besit hoë uitsetimpedansie en middelmatige (10 kΩ of so) insetimpedansie. 

 

Die gemeenskaplike kollektorversterker is ook bekend as die “emittorvolger” want die uitset, 

wat die spanning op die basis volg, word by die emittor weggevoer. Die gemeenskaplike 

kollektorversterker het eenheid spanningswins maar kan steeds kragwins lewer as die 

iutsetkrag groter is as die insetkrag. Die gemeenskaplike kollektorversterker besit ’n hoë 

insetimpedansie en lae uitsetimpedansie. 

 

 

Vvs 

VUIT 

 

VUIT 

VS 
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Die gemeenskaplike basis versterker het  ’n lae insetimpedansie en ’n hoë uitsetimpedansie en 

’n stroomwins van een (die uitsetstroom is dieselfde as die insetstroom). 

Klas A  versterkers gelei vir die volle siklus (3600). Dit het lae vervorming (goeie liniariteit) 

maar is redelik ondoeltreffend. Byna alle kleinseinversterkers is klas A want doeltreffendheid 

in nie belangrik nie. 

 

Klas B versterkers gelei presies vir ’n halwe siklus. Hulle word selde gebruik. 

 

Klas C versterkers gelei vir minder as ’n halwe siklus (minder as 1800). Hulle is baie 

doeltreffend maar is nie liniêr nie en kan vervorming veroorsaak. Hoewel hulle as 

kragversterkers gebruik kan word vir GG-, AM- en FM-seine, kan hulle nie vir ESB 

aangewend word nie. 

 

Klas AB versterkers is twee klas B uitsettransistors wat in trek-stoot samestelling werk om 

beide die positiewe en die negatiewe siklusse te versterk. Hulle is meer doeltreffend as klas A 

versterkers  en hoewel hulle meer vervorming as klas A versterkers veroorsaak kan hulle 

steeds as kragversterkers vir ESB seine aangewend word. 

 

Hersieningsvrae. 
 

1 Die uitsetimpedansie van ’n emittorvolger bufferversterker is: 

a. Oneindig. 

b. Baie hoog. 

c. 0. 

d. Redelik laag 

 

2 In ‘n  transistorversterker waar die volle basisstroom altyd vloei, is die kring 

voorgespan vir: 
a. Klas A versterker. 

b. Klas B  versterker. 

c. Klas AB versterker. 

d. Klas C versterker. 

 

3 ’n Klas C  versterker gelei oor: 
a. Die volle siklus. 

b. Driekwart van die siklus. 

c. Presies ’n halwe siklus. 

d. Minder as ’n halwe siklus. 

 

4 Die versterkerklas met die minste hoeveelheid vervorming is: 

 a. Klas A. 

b. Klas B. 

c. Klas AB. 

d. Klas C. 

 

5 ’n Versterker wat so voorgespan is dat geleiding vir meer as 180
0 

maar
 
minder as     

360
o  

van ’n volle siklus plaasvind werk in: 

a. Klas A. 

b. Klas AB. 

c. Klas B. 

d. Klas C. 

 

6 Wanneer ’n RF-versterker voorgespan is om vir geleidingshoek van meer as 360 grade 

te gelei: 

a. Vloei uitsetstroom net vir ’n gedeelte van die insetsiklusse. 
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b. Skakel voorspanningstroom die transistor nooit af nie. 

c. Die gemiddelde roosterspanning is twee maal die afskakelspanning. 

d. RF-krag word teen die grootste doeltreffendheid opgewek. 
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Hoofstuk 18 – Die Ossillator  
 
Ossillators is kringe wat gebruik word om WS-seine op te wek. Hoewel meganiese metodes, 

soos alternators, gebruik kan word om lae frekwensie WS-seine soos die 50 Hz kragtoevoer 

op te wek, is elektroniese kringe die mees praktiese manier om seine teen radiofrekwensies op 

te wek. 

 

Ossillators word oral gebruik in senders en ontvangers. In senders word hul gebruik om die 

seine op te wek wat uiteindelik d.m.v. die antenna, uitgesaai sal word. In ontvangers word 

ossillators ook gebruik, om tesame met mengers (‘n kring wat ons later sal bespreek), die 

frekwensie van die ontvangsein te verander. 

 

Werksbeginsel 
 

Die diagram hieronder is ‘n blokdiagram, wat 'n tipiese ossillator voorstel. Blokdiagramme 

verskil van kringdiagramme deurdat hulle nie elke individuele komponent in die kring 

voorstel nie. In plaas daarvan word volledige funksionele blokke – bv. versterkers en filters – 

in een simbool voorgestel. Hierdie simbole is nuttig omdat dit vir ons ‘n hoëvlak oorsig gee 

van die werking van ‘n kring sonder om elke individuele komponent te wys. 

 

 

 
Die driehoeksimbool hierbo stel ‘n versterker voor. Die inset van die versterker is die 

stompkant van die driehoek, links op hierdie diagram; Die uitset is die skerpkant van die 

driehoek. Omdat hierdie simbool altyd ‘n versterker aandui is dit nie nodig om dit ‘n naam te 

gee nie. Die uitset van die versterker is verbind aan die inset van die blok “Faseskuifnetwerk” 

en die uitset van die faseskuifnetwerk is terug verbind na die inset van die versterker. (Omdat 

die reghoekige blok geen aanduiding gee van inset of uitset nie, moet dit afgelei word van die 

pyle op die verbindingslyne.) Die uitset van die ossillator is geneem van ‘n punt in die kring – 

en in hierdie diagram het ek dit aangetoon vanaf die uitset van die versterker. 

 

Die lyne wat die simbole verbind, stel die vloei van die seine van een funksionele blok na die 

ander voor. In hierdie tipe diagram stel ‘n lyn nie noodwendig ‘n enkele geleier, soos op ‘n 

kringdiagram, voor nie. ‘n Sein kan deur ‘n enkelgeleier vloei (met verwysing na aarde), of 

dit kan in twee geleiers vloei, met die stroom wat in teenoorgestelde rigtings in die geleiers 

vloei. In beide gevalle word seinvloei deur ‘n enkellyn in ‘n blokdiagram voorgestel.. Die 
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pyle aan die einde van die lyne stel die rigting van die vloei van die seine voor – in hierdie 

geval, van die uitset van die versterker na die inset van die faseskuifnetwerk, en dan weer van 

die uitset van die faseskuifnetwerk terug na die inset van die versterker. Die rigting van die 

vloei van die seine stem nie noodwendig ooreen met die vloei van die strome nie – na alles, 

die meeste seine waarmee ons werk is WS, dus die stroom vloei in beide rigtings. 

 

So, hoe ossilleer hierdie kring? Wanneer dit die eerste keer aangeskakel word sal daar (baie 

klein) termiese ruis in die kring wees. Hierdie termiese ruis word veroorsaak deur die 

willekeurige bewegings van elektrone a.g.v. hitte, en dit bestaan ook in alle geleiers. Termiese 

ruis het ‘n baie breë bandwydte, bedoelende dat dit alle moontlike frekwensies insluit. 

(Wanneer jy die volume van ‘n hoëtroustel opdraai hoor jy ‘n suisgeluid en dié is die oudio-

komponent van die termiese ruis. As jy ‘n bromgeluid hoor is dit a.g.v. die kragstelsel, nie 

termiese geruis nie.) 

 

Termiese ruis by die inset van die versterker sal versterk word, dus is daar ‘n groter ruissein 

by die uitset van die versterker waarvan ‘n gedeelte afgebloei sal word en waarvan ‘n gedeelte 

aangestuur sal word na die faseskuifnetwerk. Die faseskuifnetwerk doen presies wat die naam 

sê – dit verander die fase van die sein, dus die uitset van die netwerk se fase sal óf die fase 

van die insetsein lei, óf agter wees. Die faseverwantskap tussen die inset en die uitset hang 

van die presiese frekwensie van die insetsein af. 

 

By die meeste frekwensies sal die uitset van die faseskuifnetwerk, wat terug gevoer is na die 

inset van die versterker, nie presies in fase wees met die ruiskomponent wat die sein 

oorspronklik veroorsaak het nie. In die geval sal die “teruggevoerde” sein die sein wat dit 

veroorsaak het gedeeltelik kanselleer, en so sal dié ruiskomponente van die frekwensies 

uitsterf. Daar is egter een frekwensie waar die uitset van die faseskuifnetwerk presies in fase 

sal wees met die ruiskomponent wat dit veroorsaak het en sal dus daardie spesifieke 

frekwensiekomponent van die ruis versterk by die inset van die versterker. Hierdie versterkte 

sein sal dus weer deur die versterker versterk word, die fase sal weer deur die faseskuif- 

netwerk geskuif word om weer presies in fase met die sein van die “vorige” rondte te wees en 

so sal die sein homself versterk en aanhou groei. 

 

Natuurlik kan die sein nie vir altyd net aanhou groei nie. Soos die sein sterker word sal dit ‘n 

punt bereik waar die versterking van die versterker sal verminder (bv. Dit mag beperk word 

deur die kragbron se spanning wat aan die versterker voorsien word) tot ons ‘n punt bereik 

waar die versterkte sein wat van die faseskuifnetwerk ontvang is, net sterk genoeg sal wees 

om dieselfde sein weer te genereer. By hierdie punt groei die seinsterkte nie meer nie, maar 

bly konstant en het ons ‘n stabiele ossillasiepunt bereik. As die ossillator korrek ontwerp is sal 

‘n konstante amplitude sein teen die verlangde frekwensie gelewer word. 

 

Deur die uitset van ‘n versterker terug te voer na die inset daarvan sodat dit die oorspronklike 

sein versterk, word genoem positiewe terugvoer. Dit is dieselfde effek wat ‘n mens kry as die 

uitset van ‘n publieke oudiostelsel terug gevoer word na die mikrofoon met ‘n gepaardgaande 

“kringfluit” of “terugvoer”. 

 

Die Barkhausenkriteria vir ossillasie 

 

Die lusversterking van ‘n ossillator is die totale wins wat ‘n sein ervaar, beginnende by enige 

punt in die kring en om die lus te beweeg tot by die beginpunt. Byvoorbeeld, veronderstel ‘n 

versterker het ‘n wins van 10 dB, dat die helfte van die sein “afgebloei” word na die uitset 

(met gevolglik ‘n 3dB verlies), en dat die faseskuifnetwerk ook ‘n verlies van 3 dB het. Deur 

die verliese te stel as negatiewe wins kry ons die volgende getalle: 

Versterker  10 dB  

Verlies by uitsetsein:  -3dB  

Faseskuifnetwerk: -3 dB  
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Totale luswins    4dB  

 

Op dieselfde manier kan die totale faseskuif rondom ‘n lus bepaal word. Die versterker sal tot 

die faseskuif bydra en die faseskuifnetwerk sal nog meer bydra. Selfs die verbindingsgeleiers 

mag veral by hoë frekwensies tot die faseskuif bydra – bv. die golflengte van ‘n 100 MHz 

sein is 3 m, en so sal elke sentimeter van die geleiers ‘n faseskuif van 1,2° veroorsaak! 

 

Wanneer ‘n ossillator stabiel ossilleer – dit is met ‘n konstante amplitude en – frekwensie, sal 

die volgende kriteria vervul word: 

 

• Die luswins sal presies 1 wees. Sou die wins meer as 1 wees sal die uitset styg. Sou 

die wins minder as 1 wees sal die uitset verminder. 

 

• Die totale faseskuif rondom die lus sal presies 0° of ‘n heelgetal veelvoud van 360° 

wees. Dit is nodig sodat die sein homself kan versterk soos dit om die lus beweeg., of 

anders sal dit homself uitkanselleer. 

 

Hierdie vereistes staan bekend as die Barkhausenkriteria vir ossillasie. 

 

Dit is heel moontlik dat hierdie kriteria by verskillende frekwensies nagekom kan word. Veral 

is dit maklik vir die faseskuifkriteria om nagekom te word omdat dit slegs 0° of ‘n heelgetal 

veelvoud van 360° is. So dit kan maklik nagekom word met frekwensies wat ‘n totale 

faseskuif om die lus het van 0°, 360° en 720°. Sou beide vereistes nagekom word vir 

verskillende frekwensies gelyktydig, sal die ossillator ook by al die frekwensies ossilleer, wat 

gewoonlik nie die gewenste resultaat is nie! Ossillasies by ongewenste frekwensies word 

parasitiese ossillasies genoem. 

 

Om dié moontlikheid te voorkom word die faseskuifnetwerk gewoonlik frekwensieselektief 

gemaak, sodat dit net die frekwensies in die omgewing van die gewenste frekwensie deurlaat 

terwyl dit ander frekwensies bo of onder die gewenste frekwensie sal verswak. Met ander 

woorde, dit is ontwerp om ‘n banddeurlaatfilter sowel as ‘n faseskuifnetwerk te wees. Die 

voordeel hiervan is dat alhoewel die faseskuifkriteria vir meer as een frekwensie behaal word, 

die nie-gewenste frekwensies, so lank as wat hulle vêr genoeg van die gewenste frekwensie 

is, so verswak word dat die luswins vir hul minder as 1 is en hulle so verswak word sodat 

ossillasies nie kan plaasvind nie. 

 

Gelukkig is daar ‘n eenvoudige kring wat beide ‘n faseskuif- en banddeurlaateienskap het: die 

parallel ingestemde kring. By die resonante frekwensie verander die reaktansie van ‘n parallel 

ingestemde kring baie vinnig van induktief net onder die resonante frekwensie to kapasitief 

net bo die resonante frekwensie. Hierdie skielike verandering in reaktansie het tot gevolg dat 

die verwantskap tussen die spanning oor die ingestemde kring en die stroom wat daardeur 

vloei ook vinnig verander (onthou dat vir induktiewe kringe die spanning die stroom lei, 

terwyl in kapasitiewe kringe die stroom weer die spanning lei.) Terselfdertyd kan die parallel 

ingestemde kring gebruik word as ‘n goeie banddeurlaatfilter om die waarskynlikheid van 

parasitiese ossillasie te verminder. ‘n Ossillator wat ‘n parallel ingestemde kring as 

faseskuifnetwerk gebruik sal naby, of baie naby, aan die resonante frekwensie van die 

ingestemde kring ossilleer. 

 

Die Colpitts Ossillator 
 
Die Colpitts ossillator is tipies van hoe hierdie konsepte toegepas kan word in ‘n praktiese 

kring. 
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Transistor Q1 en die geassosieerde komponente R1, R2, R3 en L1 vorm ‘n gemene-emitter 

versterker.  Die uitset van die versterker, geneem vanaf die kollektor van Q1 word gevoer in 

die parallel ingestemde kring bestaande uit L2, C2 en C3. Die kapasitor in hierdie kring is in 

twee gedeel om die uitsetstroom van kollektor van Q1 toe te laat om via C2 na aarde te vloei  

Dit veroorsaak ‘n spanning oor die parallel ingestemde kring (ook genoem ‘n tenkkring van 

die ossillator.) Hierdie spanning word via C1 na die inset van die versterker teruggevoer. Die 

uitset van die versterker word via C4 van die kollektor geneem. Die simbool “Vcc” stel die 

positiewe spanning van die kragbron voor. 

 

Die kenmerkende eienskap van die Colpitts ossillator – m.a.w. waarom noem ons dit ‘n 

Colpitts ossillator en nie iets anders nie – is die manier waarop die tenkkring (die parallel 

ingestemde kring) ‘n gesplete kapasitor gebruik  om die uitset van die versterker in die een 

kapasitor te voer terwyl die ander kapasitor dan weer die inset voer. 

 

Buffering 
 
Omdat ‘n gedeelte van die sein afgetap word by die uitset van die ossillator kan dit die 

luswins van die ossillator en dus ook die frekwensie van die ossillator beïnvloed. Om hierdie 

rede is dit belangrik dat die hoeveelheid van die sein wat afgetap word, nie sal verander nie. 

Dit kan bv. gebeur wanneer ‘n Morsekode-ossillator gesleutel word, wat weer veroorsaak dat 

die frekwensie van die ossillasies verander – ‘n verskynsel wat “tjirp” genoem word. Die 

meeste senderontwerpe verhoed hierdie deur gebruik te maak van ‘n bufferversterker tussen 

die ossillator en die sleutelkring van die sender. Die bufferversterker is baie keer ‘n gemene-

kollektor versterker (emittorvolger), wat ‘n hoë impedansie aan die ossillator bied, maar 
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terselfdertyd ‘n lae impedansie voorsien aan die uitsetkring om genoeg stroom aan die 

opvolgende drywergedeeltes te lewer. 

 

Die Hartley Ossillator 
 
‘n Manier om die uitset van ‘n versterker  te voer na ‘n parallel ingestemde kring, en die uitset 

van die ingestemde kring weer terug te voer na die versterker is om ‘n sentertaptransformator 

in die tenk- (ingestemde) kring te gebruik. Dit is die beginsel van die Hartley ossillator. 

 
In hierdie kring is transistor Q1 ‘n gemene-kollektor- (emittorvolger) versterker wat 

voorgespan word deur R1, R2 en R3. Die uitset van die versterker, by die emittor van Q1, is 

gekoppel via die gelykstroomblokkapasitor C3 na ‘n tap in die induktor aan die parallel 

ingestemde tenkkring wat bestaande uit L1 en C1. Die tenkkring word weer gekoppel terug na 

die inset van die versterker via C2, ook ‘n gelykstroomblokkapasitor, wat verhoed dat die 

basis van Q1 via L1 na grond gekortsluit word. Die pyl deur C1 toon dit is ‘n verstelbare 

kapasitor, dus die resonante frekwensie van die tenkkring en dus ook die frekwensie van die 

ossillator, kan verander word deur C1 te verander Die uitset van die ossillator by die emittor 

van Q1 word gevoer na Q2, ‘n gemene- kollektor (emittorvolger) bufferversterker. R4 bepaal 

die emittor- en kollektorstroom van Q4. Die uitset van die bufferversterker word geneem van 

die emittor van Q2 via die gelykstroomblokkapasitor C4. ‘n Ossillator waarvan die 

frekwensie verander kan word deur bv. ‘n instemknop te draai word ‘n verstelbare frekwensie 

ossillator  (VFO) genoem. In hierdie kring reageer die sentertapinduktor amper soos ‘n opstap 

transformator, omdat die WS-spanning, wat tussen die sentertap en grond toegepas word ‘n 

variërende magnetiese veld genereer, wat weer ‘n groter WS-spanning aan die “warm” kant 

van L1 (die bopunt van die induktor) en grond genereer. Hierdie opstap van die spanning laat 

die gemenekollektorversterker toe om ‘n wins te gee ten spyte van die feit dat die wins tussen 
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die basis en die emittor 1 is (1). ‘n Getapte induktor soos hierdie word ook ‘n outo-

transformator genoem. 

 

Die Spanningsbeheerde Ossillator  
 
Indien ‘n gedeelte van ‘n kapasitor, wat deel van ‘n gestemde kring in ‘n ossillator uitmaak, 

bestaan uit ‘n varieërbare kapasitordiode, kan die frekwensie van die ossillator verander word 

deur die omgekeerde voorspanning aangewend op die varieërbare kapasitordiode te verander. 

Hierdie word ‘n spanningsbeheerde ossillator genoem. ‘n Voorbeeld van so ‘n kring, wat ‘n 

Clapp (of serie-gestemde Colpitts) genoem word, word hier getoon.  

 

 
 

 

Die beheerspanning word deur die radiofrekwensie-smoorspoel L1 aangewend om die 

varieërbare kapasitordiode D1 omgekeerd voor te span. Hierdie is in parallel met C1, wat 

addisionele kapasitansie verskaf (omdat varieërbare kapasitordiodes maar betreklike klein 

kapasitors is). Hulle is in serie met L2, vandaar die naam “seriegestemde Colpitts”-ossillator 

(ook genoem ‘n Clapp-ossillator). C2 verhoed dat die GS beheerspanning die voorspanning 

gegenereer deur die spanningsverdeler R1 en R2 op die basis van Q1 (of omgekeerd) 

beïnvloed. Q1 is ‘n gemene kollektor (emittor-volger) versterker, en die uitset van Q1 se 

emittor word teruggevoer in die tenkkring by die koppeling van C3 en C4, wat ‘n tenkkring 

vorm saam met C1, D1 en L2. Die ossillator se uitset word geneem van die emittor van Q1 

via die GS-blokkeerkapasitor C5. 

 

Die Kristalossillator 
 
Kwartskristalle het  piëso-elektriese eienskappe – indien ‘n spanning oor ‘n kristal aangelê 

word, vervorm die kristal effens en ook wanneer die kristal terugkeer na sy oorspronklike 

vorm word ‘n spanning oor die kristal gegenereer. Gevolglik lyk die kristal soos ‘n serie-

gestemde kring en kan dit gebruik word as die element in ‘n ossillator wat die frekwensie 

bepaal. ‘n Tipiese kring word hier onder getoon.  
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Die resonante kring hier bestaan uit die kristal X1 met die serie kapasitor C1 en kapasitore C2 

en C3. Q1 is ‘n gemene kollektor- (of emittor volger) versterker, voorgespan deur R1, R2 en 

R3. Die uitset van die versterker word teruggevoer na die tenkkring deur die koppeling tussen 

C2 en C3. Hierdie kring gebruik ook ‘n “serie-gestemde Colpitts” of “Clapp” konfigurasie  

 

Kristalle het die voordeel van ‘n baie goeie frekwensiestabiliteit – dit is, die frekwensie van ‘n 

kristalbeheerde ossillator is baie stabiel met ‘n baie klein neiging om te skuif of te “dryf”, wat 

‘n probleem is met die tradisionele induktor-kapasitor gestemde kringe. Die nadeel van 

kristalle is dat hulle nie oor enige noemenswaardige bestek gestem kan word nie. Die 

veranderbare kapasitor C1 in hierdie kring kan die frekwensie effens varieer (word ook 

genoem om die kristal in te trek) maar die bestek is baie klein. Kristalossillators wat toelaat 

dat die frekwensie kan verander word, word veranderbare kristal-ossillators, afgekort VXO, 

genoem,  

 

Opsomming 

 
Ossillators is kringe wat wisselstroomseine genereer. Ossillators bestaan uit ‘n versterker met 

positiewe terugvoer, deur ‘n faseskuifnetwerk. Gewoonlik dien die faseskuifnetwerk ook as ‘n 

bandfilter. ‘n Ossillator sal ossilleer by enige frekwensie en amplitude waar die 

Barkhausenkriteria nagekom word: 

  Die luswins is een. 

 Die som van die faseskuif rondom die terugvoerlus is nul of ‘n heeltal veelvoud van 

360°. 

 

Die uitset van die ossillator moet gebuffer wees om te verhoed dat die frekwensie dryf sou die 

las op die ossillator varieer. Daar is verskillende tipes ossillatorkringe waaronder die Colpitts, 

Hartley en die Clapp ossillators, waar elkeen verskil in die manier waarop die tenkkring 

 123 van 276.



 

18-8 

 

saamgestel is. ‘n Ossillator wat toelaat dat die frekwensie verander word, word ‘n 

Veranderbare Frekwensie Ossillator (VFO) genoem. 

 

Kwartskristalle vertoon ‘n piëso-elektriese eienskap en reageer soos ‘n serie gestemde  kring. 

Hulle kan gebruik word om die frekwensie van ‘n ossillator te beheer. Kristalbeheerde 

ossillators vertoon uitstekende frekwensiestabiliteit, met baie min frekwensiedryf. Hulle is 

egter basies ‘n vaste frekwensie ossillator; alhoewel die frekwensie effens “getrek” kan word 

deur middel van ‘n verstelbare kapasitor. Die instemwydte is egter nie naasteby so breed soos 

ossillators met gewone gestemde kringe nie.  Kristalossillators wat toelaat dat die frekwensie 

verander kan word, word Verstelbare Kristalossillators, afgekort “VXO”, genoem. 

 

Hersieningsvrae 
 
1 Die name Clapp, Colpitts, Hartley verwys na: 

a. Transistors. 

b. Kragversterkers. 

c. Ossillators. 

d. Diodes. 

 

2 Watter van die volgende is nie ‘n basiese vereiste vir ossillasie nie? 
a. Terugvoer van die uitset na die inset van die versterker. 

b. Korrekte fasering van die inset- en uitsetkringe. 

c. Versterking van die seine van die inset na die uitset. 

d. Gestemde kringe in beide die inset- en uitsetstadia. 

 

3 Die doel van ‘n versterker in ‘n ossillator is om: 

a. Die faseskuif te kanselleer. 

b. Kompensasie vir kringverliese. 

c. ‘n Stygende uitset te lewer. 

d. Te dien as ‘n ossillatorbuffer. 

 

4 ‘n Ossillator se frekwensie verander soos wat die las op die opvolgversterker verhoog 

word. In die herontwerp van die kring behoort die volgende gebruik te word: 

a. ‘n Kragtiger ossillator. 

b. ‘n Goed gereguleerde GS-kragbron. 

c. ‘n Buffer tussenstadium. 

d. ‘n Laer L/C-verhouding in die ossillator. 

 

5 Colpitts, Clapp, Gouriet, Klopfrekwensie en Kristal is almal tipes van: 

a. Instemmers. 

b. Ossillators. 

c. Antennas. 

d. Versterkers. 

 

6 Die eienskap van ‘n ossillator wat sy bedryfsfrekwensie bepaal is: 

a. Sy weerstand. 

b. Sy resonante frekwensie. 

c. Sy induktiewe reaktansie. 

d. Sy grootte. 

 

7 Die ossillatorkonfigurasie waar die terugvoer via ‘n getapte induktor plaasvind is: 
a. Die Armstrong ossillator 

b. Die Clapp ossillator 

c. Die Colpitts ossillator 
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d. Die Hartley ossillator 

 

8 ‘n Varieërbare kapasitordiode kan gebruik word in ‘n ossillator: 

a. Om die frekwensie deur ‘n beheerspanning te verander. 

b. Om die toevoerspanning na die ossillator te beheer. 

c. Om die maksimum amplitude te beperk. 

d. Om die uitsetgolfvorm gelyk te rig om ‘n outomatiese vlakbeheerspanning te genereer. 

 

9 By die frekwensie van ossillasie is die luswins van ‘n ossillator  

a. Minder as 1. 

b. Presies 1. 

c. Groter as 1. 

d. Nul of ‘n heelgetal veelvoud van 360°. 

 

10 Watter versterkerkonfigurasie kan gebruik word in ‘n ossillator? 

a. Gemene-basis. 

b. Gemene-kollektor. 

c. Gemene-emittor. 

d. Enige van bogenoemde. 
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Hoofstuk 19 – Frekwensie-omsetters    
 

Ossillators word gebruik om seine van verskillende frekwensies op te wek wat in senders en ontvangers gebruik 

word.  Dit is egter dikwels handig om ‘n sein van ‘n spesifieke frekwensie vanaf seine van ander frekwensies op 

te wek.  By voorbeeld, dit mag baie voordelig wees om ‘n sein teen ‘n spesifieke uitsetfrekwensie, wat die 

gebruiker gekies het, vanaf ‘n uiters stabiele verwysings en wat teen ‘n vaste frekwensie werk, op te wek.  Die 

wat ons gebruik om dit mee te bereik, word frekwensie-vermenigvuldigers, frekwensie-sintetiseerders en -

mengers genoem. 

 

Die Frekwensie-vermenigvuldiger 
 

Enige golfvorm, anders as ‘n sinusgolf, bevat harmonieke sowel as die fundamentele frekwensie.  Harmonieke 

kan gevind word by enige heelgetalveelvoud van die fundamentele frekwensie.  By voorbeeld, ‘n 10 MHz-sein, 

wat nie ‘n sinusgolf is nie, mag harmonieke by 20, 30, 40,50, 60 en 70 MHz ens. hê.  Dit kan gebruik word om ‘n 

frekwensie-vermenigvuldiger te maak.  Die insetsinusgolf word doelbewus vervorm, wat ‘n sein tot gevolg het 

wat ryk is aan harmonieke.  Die verlangde harmoniek ward dan gekies deur gebruik te maak van ‘n 

banddeurlaatfilter, wat ‘n sein lewer wat ‘n heelgetalveelvoud van die insetsein is.  Die mees gebruiklike 

vermenigvuldigers is 2 en 3.  By voorbeeld, ‘n 7 MHz-sein aangewend aan die inset van ‘n x2 frekwensie-

vermenigvuldiger, sal ‘n 14 MHz-sein lewer of aangewend aan ‘n x3 vermenigvuldiger sal ‘n 21 MHz-sein lewer. 

 

Verskillende tipes van vervorming ontstaan in verskillende hoeveelhede van die verskillende harmonieke.  Met 

die ontwerp van ‘n frekwensie-vermenigvuldiger, word daarmee gepoog om die verlangde harmoniek te 

maksimaliseer.  By voorbeeld, vir ‘n frekwensie-verdubbelaar (‘n x2 vermenigvuldiger) kan van ‘n 

volgolfgelykrigter gebruik gemaak word om die uitsetgolfvorm te vervorm, aangesien die gevolglike gelykgerigte 

sinusgolf ‘n baie hoë tweede harmoniekinhoud het.  “n Tipiese kring lyk as volg: 

 

                                                                             +VCC 

  

 

 

R1                  L2          C3 

                            

 

                                                                                                                              C4 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     uitset 

                                        D1                                    C2 

Inset                                                                                                                        Q1 

 

 

 

                  T1                                    L1                   C1    R2   

                                                                                                                          R3 

 

 

 

 
 

  Kringdiagram van ‘n frekwensie-verdubbelaar. 
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Die insetsein word volgolfgelykgerig deur T1, D1 enD2.  L1 en C1 vorm ‘n parallel ingestemde kring wat 

resonant is by die uitsetfrekwensie (dubbel die insetfrekwensie).  Dit kortsluit die GS-komponent van die 

volgolfgelykgerigte sein na grond en verswak die ongewenste hoërordeharmonieke.  Transistor Q1 met 

weerstande R1, R2 en R3 vir ‘n gemeenskaplike emittorversterker.  Daar is ‘n ander parallelingestemde kring wat 

uit L2 en C3 in die kollektorbaan van die versterker bestaan, wat die ongewenste harmonieke (3, 4, 5 maal die 

insetfrekwensie) verder verswak.  C2 en C4 is GS-blokkeringskapasitors.  Die uitset is ‘n sinusgolf teen dubbel 

die frekwensie van die insetgolf. 

 

‘n x3-vermenigvuldiger mag ‘n klas C-versterker gebruik om die nodige vervorming teweeg te bring, aangesien 

die uitset van ‘n klas C-versterker ‘n hoë derdeharmoniekinhoud het.  By BHF- en UHF-toepassings word 

varicapdiodes (ook bekend as varaktordiodes) dikwels gebruik as die nieliniêre komponent om die insetsein te 

vervorm en harmonieke te veroorsaak. 

 

Omdat frekwensie-vermenigvuldigers vervorming teweegbring, kan hulle nie gebruik word met seine wat ‘n reeks 

frekwensie bevat nie, soos met oudioseine, of amplitude-gemoduleerde en enkelsyband RF-seine nie.  Indien hulle 

sou gebruik word, dan sal die baie verskillende frekwensie-komponente van die seine met mekaar interaktief wees 

wat ongewenste vervormde sein dmv. intermodulasie tot gevolg sal hê,, wat te na aan die verlangde seine sal wees 

om doeltreffend uitgefiltreer te kan word.  Hulle kan egter met veiligheid gebruik word met ongemoduleerde 

seine, of met gelykgolf (morsekode), frekwensie gemoduleerde (FM) en fasegemoduleerde seine. 

 

Frekwensie-vermenigvuldigers is slegs nuttig vir vermenigvuldiging met redelik klein syfers, soos 2, 3 of 4.  

Hulle kan nie gebruik word om met groot syfers te vermenigvuldig nie, – sê 100 – aangesien dit te moeilik sal 

wees om ‘n filter te maak om die 100ste harmoniek van die 99ste of 101ste harmonieke te skei en dat dit ook die 

eienskap van frekwensie-vermenigvuldigers is dat hulle ‘n mate van meeste harmonieke opwek. 

 
Die Frekwensiedeler 
 

Digitale geïntegreerde kringe is beskikbaar wat in staat is om die frekwensie van ‘n insetgolf deur enige heelgetal 

te deel – of ‘n vaste getal, of een wat dmv. ‘n mikroprosesseerder geprogrammeer kan word.  Die uitset van 

hierdie “digitale delers” is ‘n tipiese vierkantgolf, wat ‘n hoë harmonieke inhoud het, (vernaamlik onewe 

harmonieke teen 3, 5 en 7-maal die insetfrekwensie ens.).  Hierdie harmoniekinhoud kan verwyder word deur 

gebruikte maak van ‘n geskikte laedeurlaat- of banddeurlaatfilter by die verlangde frekwensie. 

 

Die Fasesluitlusfrekwensie-sintetiseerder 
 

Alhoewel veranderbare frekwensie-ossillators gebruik kan word om ‘n sein op te wek wat deur die gebruiker 

gekies word, ly hulle aan die probleem dat dit moeilik is om hulle baie stabiel te laat werk, en hulle frekwensie 

neig om te skuif as gevolg van teperatuurveranderings en vinnige ekskursies te maak indien gestamp of andersins 

mishandel te word.  Kristalossillators daarenteen is baie stabiel selfs met temperatuurveranderings en meganiese 

skokke.  Hulle baie beperkte instembereik maak hulle egter ongeskik vir gebruik as ,sê, die hoofossillator vir ‘n 

sender wat ‘n hele amateurband moet dek. 

 

Die mees algemene oplossing in moderne amateurtoerusting is om ‘n frekwensiesintetiseerder te gebruik.  Dit is 

‘n kring wat baie programmeerbare frekwensies kan lewer wat gebaseer is op ‘n enkele verwysingsfrekwensie wat 

voorsien word deur ‘n stabiele kristalossillator.  Alhoewel daar heelwat verskillende tipes frekwensie-

sintetiseerders bestaan, sal hierdie afdeling slegs een daarvan dek nl. die fasesluitlus-frekwensiesintetiseerder.  

Die blokdiagram van ‘n eenvoudige FSL-sintetiseerder word hieronder getoon: 
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 Frekwensie-                  Fase-                  Laagdeurlaat-                 SBO 

 verwysing                  vergelyker                  filter 

 

 

 

                                                                               ÷ N 

 

 
                            Blokdiagram van ‘n FSL-frekwensie-sintetiseerder 

 
Die uitset van die frekwensie-verwysing word ingevoer na ‘n fasevergelyker.  Hierdie is ‘n kring wat die fases 

van twee seine vergelyk en ‘n uitset opwek wat afhanklik is van die faseverskil tussen die twee seine.  Hierdie 

spanning word gelyk gemaak dmv. ‘n laedeurlaatfilter en word gebruik om die frekwensie van ‘n 

spanningsbeheerde ossilator te beheer.  Die sein wat deur die SBO opgewek word, is die inset aan ‘n 

frekwensiedeler wat die insetfrekwensie deur ‘n heelgetal N (gewoonlik programmeerbaar) deel.  Die uitset van 

die frekwensiedeler is die tweede inset na die fasevergelyker. 

 

Om te verstaan hoe hierdie kring werk, veronderstel dat die frekwensie van die SBO presies N keer die 

verwysingsfrekwensie is.  Die fasevergelyker sal dan ‘n GS-uitset frekwensie opwek wat afhanklik is van die 

faseverskil tussen die twee seine.  Die GS-spanning sal deur die laedeurlaatfilter gaan en sal die frekwensie van 

die SBO beïnvloed.  Veronderstel die effek is om die frekwensie van die SBO effens te verhoog.  Soos die 

frekwensie toeneem, sal die fase van die SBO se uitsetsein begin om te verskuif relatief tot die fase van die 

verwysingsein, wat die uitsetspanning van die fasevergelyker, wat die SBO-beheerspanning is, sal verander. 

Die kring is so ingerig dat indien die frekwensie van die SBO effens toeneem, dan sal die resulterende 

uitsetspanning van die fasevergelyker die frekwensie van die SBO weer verminder om dit terug te bring na die 

korrekte frekwensie wat N-maal die verwysingsfrekwensie is.  Soortgelyk, indien die frekwensie van die SBO 

effens afneem, sal die resulterende uitsetspanning van die fasevergelyker reageer om die frekwensie van die 

SBO te verhoog wat dit weer terugbring na N-maal die verwysings frekwensie.  In hierdie toestand word 

gesê dat die SBO se frekwensie fasegesluit is aan die verwysingsfrekwensie, aangesien enige verandering in die 

faseverwantskap tussen die twee seine (veroorsaak byv. deur ‘n verandering in die SBO-frekwensie) op die SBO 

sal inwerk op so ‘n manier dat dit sal terugkeer na die korrekte faseverhouding met betrekking tot die 

verwysingsfrekwensie.  Hierdie is ‘n voorbeeld van negatiewe terugvoering. 

 

Indien jy gewonder het, die rede vir die laedeurlaatfilter is omdat meeste fasevergelykers in werklikheid ‘n redelik 

komplekse uitsetsein lewer wat ‘n GS-komponent (of laefrekwensiekomponent) het wat die faseverskil tussen die 

twee insette verteenwoordig plus komponente van die verskillende insetfrekwensies aan die fasevergelyker.  Die 

laedeurlaatfilter verwerp die hoëfrekwensieuitsette, en laat alleen die laefrekwensie fasevergelykende spanning 

agter. 

 

Ons het dus nou ‘n kring wat ‘n frekwensie kan lewer wat N-keer ‘n stabiele verwysingsfrekwensie is en 

fasegesluit is aan die verwysingsfrekwensie, sodat dit amper so stabiel as die verwysingsfrekwensie self is.  Egter, 

deur die waarde van N te verander, kan ons die uitsetfrekwensie verander na enige heelgetalveelvoud van die 

verwysingsfrekwensie.  Indien die verwysingsfrekwensie laag genoeg is, – sê 10 Hz – dan kan ons enige 

frekwensie wat ‘n veelvoud van 10 Hz is opwek.  By voorbeeld, indien die verwysings frekwensie 10 Hz is, en 

die verdeler N is 1 402 000, dan sal die uitsetfrekwensie 10 * 1 402 000 = 14 020 000 Hz wees.  Indien N met 1 

vergroot word, dan sal die uitsetfrekwensie 14 020 010 Hz wees.  Dit laat ons toe om feitlik enige verlangde 

frekwensie vanaf ‘n enkele stabiele verwysingsfrekwensie op te wek. In moderne radios word die verdeler N, wat 
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die finale uitsetfrekwensie bepaal, gewoonlik voorsien deur ‘n mikrprosesseerder in reaksie op ‘n inset deur ‘n 

gebruiker, soos die draai van ‘n knop virfrekwensiekeuse. 

 

Die enigste oorblywende probleem is om ‘n stabiele 10 Hz verwysingsfrekwensie vir ons sintetiseerder op te wek.  

Ons kan nie direk van ‘n kristalossillator gebruik maak nie, aangesien 10 Hz heeltemaal ‘n te lae frekwensie vir ‘n 

kwartskristal is.  Wat kan ons dus doen om ‘n kristalossillator teen ‘n meer bruikbare frekwensie te bedryf, – 

miskien 100 kHz – en dan die digitale deler te gebruik om die frekwensie na die benodigde verwysingsfrekwensie 

te verander.  In hierdie geval om die 100 kHz-ossillatoruitset met ‘n faktor van 10 000 te deel, sal ‘n 10 Hz-

verwysingsfrekwensie voorsien. 

 

In praktiese FSL-sintetiseerders werk dit uit dat daar ‘n newe voordeel bestaan tussen die spoed waarteen die 

sintetiseerder sy frekwensie kan verander (die instemspoed, indien jy so verkies) en die resolusie van die 

sintetiseerder (sy “stapgrootte”).  Dit is omdat die resolusie van die sintetiseerder bepaal word deur die 

verwysingsfrekwensie, dus ‘n hoë resolusie vereis ‘n lae verwysingsfrekwensie.  Maar dit vereis ‘n lae 

afsnyfrekwensie vir die laedeurlaatfilter, wat die spoed beperk waarteen die sintetiseerder op frekwensie-

veranderings kan regeer .  Een oplossing is om die uitsette van twee sintetiseerders te kombineer, een met ‘n hoë 

verwysingsfrekwensie wat maklik groot frekwensie-veranderings kan doen, maar lae resolusie het, en die ander 

een met ‘n klein stapgrootte wat tussen die ontbrekende frekwensies kan invul, maar waarvan nooit verlang word 

om groot frekwensie-veranderings te doen nie (omdat die “growwe” sintetiseerder daarna omsien).  Dit is bekend 

as die veelvuldige lussintetiseerder.   

 

FSL-sintetiseerders is baie veelsydig en is die basis van meeste moderne sendontvangers, wat hulle in staat stel 

om hoë stabiliteit te handhaaf gekombineer met ‘n wye frekwensiedekking.  Maar, hulle het sekere nadele.  In die 

besonder, vroeë sintetiseerders, soos dié gebruik in amateurtoerusting vanaf die vroeë 1980’s, het gely aan 

aansienlike fasegeraas, met die fase en frekwensie van die uitsetsein wat effens verander het soos die lus gewerk 

het om die sein aan die verwysingsfrekwensie gesluit te hou.  Moderne sintetiseerders is in hierdie opsig baie 

beter. 

 
Die Menger 
 
‘n Ander kring wat algemeen vir frekwensie-verandering in beide senders en ontvangers gebruik word, is die 

menger.  Dit is gebaseer op die interessante matematiese resultaat dat indien jy twee sinusgolwe met mekaar 

vermenigvuldig, ‘n golfvorm ontstaan wat uit twee komponente bestaan: een met ‘n frekwensie wat die som van 

twee insetfrekwensies is, en die ander een wat die verskil tussen die twee insetfrekwensies is. 

 

Vir die wiskundegeneigdes, die betrokke wiskundige identiteit is: 

 

2 sin(A) cos (B) = sin (A+B) + sin (A-B) 

 

Indien jy A = 2πf1t and B= 2πf2t stel, dan verteenwoordig die linkerkant “2 sin(A) cos(B)” twee sinusgolwe van 

frekwensie f1 en f2 met ‘n faseverskil van 90° en met mekaar vermenigvuldig, terwyl die regterkant “sin(A+B) + 

sin(A-B)” die superposisie (saamtelling) van sinusgolwe, met frekwensies f1+ f2 en f1-f2, die som en verskil, 

verteenwoordig.  Effens meer ingewikkelde wiskunde toon dat die presiese faseverskil tussen die insetseine nie 

belangrik is nie.  By voorbeeld, indien jy ‘n 9 MHz-sein met ‘n 6 MHz-sein vermenigvuldig, Jy eindig met twee 

gesuperponeerde seine, een met ‘n frekwensie van 15 MHz, (die som van die insetfrekwensies) en die ander met 

‘n frekwensie van 3 MHz (die verskil tussen die insetfrekwensies).  Elektroniese kringe wat dit doen, word 

mengers genoem. 

 

Dit blyk nou dat dit nie so maklik is om twee sinusgolwe met mekaar te vermenigvuldig nie sonder om 

aanmerklike vervorming in die uitset aan te bring nie.  Een algemene oplossing is om ‘n skakelende menger te 

gebruik.  In plaas daarvan om werklik die twee seine met mekaar te vermenigvuldig, word een van die insetseine 
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gebruik om die ander insetsein af te skakel, of om sy rigting om te keer.  Hieronder is ‘n tipiese kringdiagram vir 

‘n skakelmenger: 

 

                               A 

RF 

Inset                                                            D1                D2  

 

 

           T1                         TF 

                                       Uitset                         D3                 D4 

 

 

 

                           B 

 

                                                 C                                              D 

 

  Plaaslike Ossillator 

   Inset    

                                                                      T2 

 
   ‘n Dubbelgebalanseerde diodemenger 

 

In hierdie menger word diodes as die skakel-elemente gebruik.  ‘n Sterk insetsein (gewoonlik deur die lokale 

ossilator voorsien) word aan die punt gemerk LO aangewend, terwyl ‘n heelwat swakker radiofrekwensiesein aan 

die punt gemerk RF aangewend word.  Die uitsetsein word geneem van die punt gemerk TF, vir 

“tussenfrekwensie”.  Die rede vir hierdie name sal duidelik word wanneer ons die ontwerp van radio-ontvangers 

onder oë neem. 

 

Die sterk LO-sein word gebruik om die swakker RF-sein te “kap”, met die uitset wat dan by die TF-poort 

verskyn.  Hier is hoe dit werk.  Veronderstel dat die LO-sein se polariteit so is dat punt C positief is relatief tot 

punt D.    Diodes D1 en D2 sal geleidend (aangeskakel) wees terwyl diodes D3 en D4 niegeleidend (afgeskakel) 

sal wees.  Indien die diodes behoorlik gebalanseerd is, dus met identiese voorspannings, dan sal die punt tussen 

D1 en D2 by dieselfde spanning wees as die middeltap op die sekondêre winding van T2, dit is onderstel-(aard) 

spanning.  Dit sal punt A op die sekondêre winding van T1 aard.  Indien die polariteit van die sein aangewend aan 

die RF-poort so is dat punt A positief relatief tot punt B, dan sal A ook positief wees relatief tot die TF-

uitsetpoort, dus sal die TF-poort negatief wees relatief tot punt A, wat ons gesien het geaard is. 

 

Veronderstel nou dat die polariteit van die LO-sein omkeer, terwyl die RF-sein bly soos dit was.  Punt D is 

positief relatief tot C, dus sal diodes D3 en D4 gelei, wat punt B effektief aard.  Aangesien die RF-sein punt A 

positief relatief tot punt B maak, sal dit ook die TF-uitset positief relatief tot punt B, wat geaard is, maak. 

 

Dus, gedurende een halfsiklus van die LO- (skakelende) inset, maak die RF-sein die TF-uitset negatief relatief tot 

die aarde, terwyl gedurende die ander halfsiklus die RF-sein die TF-utiset positief relatief tot aarde maak.  Die 

resultaat is dat die LO-sein effektief die polariteit van die RF-sein omskakel soos dit by die TF-uitset verskyn. 

 

Wag so ‘n bietjie.  Ons het begin deur te praat van die vermenigvuldiging van twee seine met mekaar, nou praat 

ons van die gebruik van een sein om die polariteit van die ander sein om te skakel.  Wat is die verbintenis?  Wel 

dit blyk dat deur die LO-sein te gebruik om die polariteit van die RF-sein om te skakel ekwivalent is aan die 

vermenigvuldiging van die RF-sein deur ‘n vierkantgolf +1 en -1.  (Vermenigvuldig met +1, bly die polariteit 
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onveranderd, vermenigvuldig met -1, is dit omgekeerd).  Een effek hiervan is dat, omdat ‘n vierkantgolf nie net 

uit die grondgolf bestaan nie, maar ook uit baie harmonieke, en hierdie harmonieke ook effektief met die insetsein 

gemeng word.  Dus, in stede van om net die som- en verskilfrekwensies te verkry, verkry on ook die som- en 

verskilfrekwensies van die RF-sein en al die harmonieke van die LO-sein.  Die ongewenste mengprodukte kan 

gewoonlik uitgefiltreer word met geskikte filters wat na die menger volg. 

 

Diodemengers soos hierdie een vereis ‘n redelik hoë inset by die LO-poort – tipies +7 dBm (5 mW) of meer.  

Hulle toon gewoonlik ‘n omsettingsverlies van 6 tot 7 dB wat beteken dat elk van die uitsetseine 6 tot 7 dB laer as 

die RF-insetsein is.  Hulle word egter baie in baie in amateurtoepassings gebruik omdat hulle goeie 

vervormingseienskappe het 

 

Hierdie mengerontwerp is bekend as “dubbelgebalanseerd” omdat die RF-insetsein sowel as die LO-insetsein nie 

in die uitset voorkom nie.  ‘n Ongebalanseerde menger sal toelaat dat beide die RF- en die LO-seine deurgaan na 

die TF-uitset, terwyl ‘n “enkelgebalanseerde” menger slegs een van die seine (tipies die swakker sein en daarom 

die mins steurende sein) tot by die uitset sal deurlaat. 

 

Daar is baie ander mengerontwerpe wat van transistors, gespesialiseerde geïntegreerde stroombane en ander 

komponente gebruik maak. 

 

Een groot voordeel van mengers bo ander frekwensie-omsetters (frekwensie-vermenigvuldigers ens.) is dat 

behoorlik ontwerpte mengers nie aanmerklike vervorming in die seine teweegbring nie, en hulle dus met alle tipes 

seine gebruik kan word, insluitende amplitudegemoduleerd (AM), enkelsyband (ESB) en oudioseine. 

 

Opsomming 
 
Frekwensie-vermenigvuldigers vervorm die insetgolfvorm om harmonieke op te wek en kies dan die verlangde 

harmoniek deur die gebruik van ‘n banddeurlaatfilter.  Hulle kan gebruik word om frekwensies met klein 

heelgetalle, tipies 2 of 3, te vermenigvuldig.  Frekwensie-vermenigvuldigers kan nie gebruik word met seine wat 

baie frekwensies bevat nie, soos AM- of ESB-seine, aangesien dit te veel vervorming veroorsaak.  Hulle kan egter 

met GG- en FM-seine gebruik word. 

 

Digitale geïntegreerde kringe is beskikbaar wat ‘n frekwensie deur enige heelgetal kan deel.  In die 

fasesluitlusfrekwensie-sintetiseerder is die uitsetfrekwensie gesluit aan ‘n heelgetalveelvoud van ‘n stabiele 

verwysingsfrekwensie.  Deur die veelvoud te verander, kan verskillende frekwensies vanaf ‘n enkele 

verwysingsfrekwensie verkry word.  Die uitset van ‘n FSL-sintetiseerder het soortgelyke stabiliteit as die 

verwysingsfrekwensie, alhoewel dit addisionele fasegeraas sal hê.   

 

Die uitset van ‘n menger sal frekwensies bevat wat die som van die frekwensies van die insetseine en die verskil 

tussen die frekwensies tussen die insetseine insluit. 

 

Afhangende van die tipe menger, mag dit ook seine bevat teen dieselfde frekwensie as een of beide van die 

insetfrekwensies – indien beide insetfrekwensies onderdruk is, dan is die menger “dubbelgebalanseerd”.  

Skakelmengers sal ook tipies mengprodukte bevat wat veroorsaak word deur menging van die verskillende 

harmonieke van die skakelende (LO) inset met die laevlak-RF-inset.  Ongewenste mengprodukte moet met 

geskikte filters by die uitset verwyder word. 

 

Hersieningsvrae 
 

1 ‘n Frekwensie-vermenigvuldigerstadium word gewoonlik: 
a. In nie-liniêre gebied bedryf. 

b. As klas A bedryf. 
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c. Met terugvoering bedryf. 

d. Gebruik in prosessering van ESB-seine. 

 

2 Die kring wat die basis van ‘n frekwensie-sintetiseerder uitmaak is ‘n: 

a. Fasesluitlus. 

b. Outomatiese winsbeheer. 

c. Klopossillator. 

d. Kragversterker. 

 

3 Frekwensie-vermenigvuldiging word dikwels in UHF-senders aangewend.  Dit word gewoonlik gedoen 

deur  RF-krag aan diodes en ingestemde kring aan te wend.  So ‘n kring is ‘n: 
a. Varaktor-vermenigvuldiger. 

b. Heterodienmenger. 

c. Diodedetektor. 

d. Kragversterker. 

 

4 Die verwysingsfrekwensie van ‘n FSL-frekwensie-sintetiseerder is 10 Hz en die programmeerbare deler is 

gestel om met 315 000 te deel.  Die gesintetiseerde frekwensie sal wees: 
a. 315 kHz. 

b. 3,15 MHz. 

c. 31,5 MHz. 

d. 315 MHz. 

5 Die afsnyfrekwensie van die laagdeurlaatfilter in ‘n FSL-frekwensie-sintetiseerder sal tipies: 
a. Laer as die verwysingsfrekwensie wees. 

b. Hoër as die verwysingsfrekwensie wees. 

c. Dieselfde as die uitsetfrekwensie wees. 

d. Hoër as die uitsetfrekwensie wees. 

 

6 ‘n Frekwensie-vermenigvuldiger 

 

‘n Frekewensie-vermenigvuldiger kan met die volgende seine gebruik word sonder om onaanneemlike 

steurings te veroorsaak: 
a. ‘n Amplitude gemoduleerde (AM) sein. 

b. ‘n Frekwensie gemoduleerde (FM) sein. 

c. ‘n Enkelsyband- (ESB) sein. 

d. ‘n Oudiofrekwensie spraaksein. 

 

7 ‘n Lokale ossillatorsein teen 10 MHz word gemeng met ‘n 14 MHz sein.  Die uitset van die menger sal die 

volgende frekwensies bevat: 

a. 10 MHz en 14 MHz alleen. 

b. 4 MHz, 24 MHz en moontlik ook ander frekwensies. 

c. 4 MHz en 24 MHz alleen. 

d. 10 MHz, 14 MHz en 24 MHz alleen.. 

 

8 Watter van die volgende kringe kan gebruik word om die frekwensie van ‘n amplitudegemoduleerde sein 

te verander? 

a. ‘n Frekwensie-vermenigvuldiger. 

b. ‘n FSL-frekwensiesintetiseerder. 

c. ‘n Menger. 

d. Enige van die bogenoemdes. 
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9 Behalwe die mengprodukte, sal die uitset van ‘n enkelsybandmenger ook die volgende produkte bevat: 
a. Niks behalwe die harmoniekmengprodukte nie. 

b. Een van die insetseine. 

c. Beide die insetseine. 

d. Die gemiddelde van die twee insetseine 

. 

10 ‘n Skakelmenger werk deur: 

a. Die omkering van die polariteit van een van die insette afhangende van die polariteit van die ander. 

b. Akkuraat die twee sinusgolwe met mekaar te vermenigvuldig. 

c. Die twee seine by mekaar te tel en dan die resultaat te vervorm ten einde mengprodukte te lewer. 

d. Staat te maak op die vierkantwet se oordrageienskappe van veldeffektransistore. 
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Hoofstuk 20 – Modulasiemetodes  

Radio is gebaseer op die feit dat elektromagnetiese frekwensies oor groot afstande kan trek en 
dan steeds sterk genoeg is deur ‘n radio-ontvanger waargeneem te kan word.  Om hierdie 
eienskap egter nuttig te kan gebruik, moet ons ‘n manier vind om inligting met die 
frekwensies te kombineer, of daarop aan te bring,  Die soort van inligting wat ons wens om 
oor te stuur, menslike spraak, prente of digitale inligting, is gewoonlik nie van die regte 
frekwensie om direk voordeel te trek uit die eienskap van radio om groot distansies te 
oorspan nie.  By voorbeeld, in die menslike stem is frekwensies van ongeveer 300 Hz tot 3 
kHz.  Hierdie frekwensies is te laag om effektief as radiogolwe oorgedra te word. 
 
Modulasie is die proses waardeur inligting op radiogolwe geplaas word, sodat ons voordeel 
kan trek uit die voortplanting van radiogolwe om inligting aan ‘n verafgeleë ontvanger oor te 
dra. 

Amplitudemodulasie (AM) 

 
Een van die eerste metodes van modulasie is amplitudemodulasie, of AM.  Alhoewel dit 
deesdae nie meer wyd in die amateurdiens gebruik word nie, leef dit nog voort in die AM-
uitsendings van kommersiële radiostasies in die mediumfrekwensie- (of “mediumgolf-“) 
band.  Met amplitudemodulasie word die amplitude (sterkte) van ‘n radiofrekwensiesein, 
genoem die draer verander ooreenkomstig die amplitude van die modulerende sein. 
 
Die tekening hieronder toon ‘n laefrekwensie sinusgolf, en die resultaat wanneer dit gebruik 
word om ‘n hoër frekwensie te “amplitudemoduleer”. 
 

’n Modulerende sein en ‘n amplitude-gemoduleerde dragolf 

 
Let op hoe die amplitude van die hoë frekwensie draer in stap met die amplitude van die lae 
frekwensie modulerende sein varieer.  Wanneer die amplitude van die modulerende golf zero 
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is, is die amplitude-gemoduleerde sein by sy “gemiddelde” uitsetwaarde.  Wanneer die 
amplitude van die modulerende golf positief is, is die amplitude-gemoduleerde sein bokant sy 
“gemiddelde” amplitude, en wanneer die modulerende golf onderkant zero is, is die uitset 
onder hierdie “gemiddelde” waarde. 
 
Die modulasiediepte van ‘n amplitude-gemoduleerde sein is die persentasie waarmee die 
dragolfseine verander bokant en onderkant sy gemiddelde waarde in ooreenstemming met die 
modulasiesein.  In hierdie voorbeeld is die draer 80% gemoduleer omdat die piek van die 
dragolf-amplitude 80% bokant sy gemiddelde waarde is, en die minimum dragolframplitude 
80% onderkant sy gemiddelde vlak is.  Die maksimum moontlike modulasiediepte is 100% 
modulasie.  In ‘n 100% gemoduleerde AM-golf verminder die dragolf-amplitude na zero 
wanneer die modulerende sein sy mees negatiewe waarde bereik.  Enige poging om hoër as 
100% te moduleer, sal tot gevolg hê dat die draer vir ‘n gedeelte van die negatiewe 
modulerende sein tot zero verminder, en die gemoduleerde sein sal vervorm wees.  Dit is 
bekend as oormodulasie wat baie vervorming tot gevolg het en dit moet vermy word.  ‘n 
Voorbeeld van ‘n oorgemoduleerde sein word hieronder getoon. 
 

 
‘n Oorgemoduleerde AM-sein 

 
Amplitudemodulasie het die voordeel dat dit redelik eenvoudig is om die modulasiesein van 
die amplitude-gemoduleerde sein in die ontvanger te onttrek.  ‘n Eenvoudige 
halfgolfgelykrigter gevolg deur ‘n laagdeurlaatfilter sal die modulasiesein herwin, wat tipies 
‘n oudiosein sal wees.  Die tekening hieronder toon ‘n halfgolf gelykgerigte AM-sein en die 
resultaat nadat dit deur ‘n laagdeurlaatfilter gegaan het. 
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’n Halfgolf gelykgerigte AM-sein en die herwonne modulasie 

 
Die laagdeurlaatfilter het wat van die dragolf oorgebly het, verwyder en die modulasie-
“omhulsel” en ‘n GS-verplasing (wat gesien kan word daarin dat die herwonne sein nie 
simmetries mbt. die X-as is nie).  Die GS-verplasing kan van ontslae geraak word dmv. ‘n 
GS-blokkeringskapasitor ten einde die oorspronklike modulasiesein te verkry.  Die proses om 
die modulasiesein vanuit ‘n gemoduleerde sein te herwin, staan bekend as demodulasie. 
 
‘n Ander manier om na amplitudemodulasie te kyk is dat dit bestaan uit die 
vermenigvuldiging van die draer met ‘n modulasiesein en ‘n GS-verplasing.  Die waarde van 
die GS-verplasing sal gekies word om te verseker dat die som van die modulasiesein en die 
GS-verplasing altyd positief bly ten einde oormodulasie te voorkom.  Dit beteken dat 
amplitudemodulasie die proses is van vermenging van die dra- en die modulasieseine.  Ons 
weet natuurlik dat die vermenging van twee seine ‘n produk tot gevolg het wat bestaan uit die 
som en die verskil van die insetfrekwensies, sowel as moontlike ander komponente.  In 
hierdie geval sluit die uitset ook die dragolf in.  Dit is omdat die GS-verplasing, wat ons by 
die modulasiesein bygesit het, se frekwensie zero (omdat dit GS is), wat ook met die draer 
meng wat ‘n somfrekwensie (die draagfrekwensie plus zero) en ‘n verskilfrekwensie (die 
draagfrekwensie minus zero) opwek, en beide dus dieselfde as die draagfrekwensie is. 
 
Dus, as die draagfrekwensie FD en die modulasiefrekwensie FM is, dan sal die amplitude-
gemoduleerde sein frekwensie-komponente FD, FD-Fe en FD+FM hê.  Hierdie komponente kan 
in ‘n grafiek geteken word wat die frekwensie op die Y-as aantoon en die relatiewe 
amplitudes van die onderskeie komponente van die sein op die Y-as.  Dit word die 
frekwensiespektrum van die sein genoem. 
 
Die vertikale lyn bokant die draagfrekwensie FD, verteenwoordig die draer, terwyl die lyne 
bokant frekwensies FD+FM  en FD-FM die som- en verskilfrekwensie respektiewelik voorstel.  
Let daarop dat die draer baie sterker as enige van die ander komponente is. In amplitude-
gemoduleerde sein, is tweederde van die krag in die draer, en die som- en verskilfrekwensie 
maak tesame eenderde van die gemoduleerde sein uit. 
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Die frekwensiespektrum van ‘n dragolf, amplitude-gemoduleerd deur ‘n sinusgolf 

 

Tot dusver het ons net ‘n dragolf beskou wat deur ‘n sinusgolf gemoduleer is.  Spraak bestaan 
egter uit ‘n hele reeks van frekwensies, waarvan baie tegelykertyd in ‘n spraakgolfvotm 
voorkom. 
 
Gelukkig is dit heel eenvoudig om vas te stel wat gebeur wanneer ons ‘n dragolf met ‘n 
spraaksein, wat baie verskillende frekwensie-komponente bevat, amplitudemoduleer.  Elk 
van die verskillende komponente in die spraak sal twee uitsetseine tot gevolg hê, een die som 
van die draerfrekwensie en hierdie komponent van die modulerende sein, en ‘n ander een teen 
die verskilfrekwensie.  Die volgende diagram toon die frekwensiespektrum van ‘n 
modulerende sein (dit is aan die linkerkant van die grafiek, en teen ‘n lae frekwensie) en die 
resulterende amplitude-gemoduleerde sein. 
 

 
 
 
 
 
Relatiewe 
Amplitude 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        FC      
                                                                            Frekwensie 
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Spektrum van ‘n modulerende sein en die ooreenstemmende amplitude-gemoduleerde sein 

Let op hoe elke komponent van die modulerende sein ooreenstem met twee komponente van 
die resulterende amplitude-gemodukleerde sein, bokant die draer (die som) en een onderkant 
die draer (die verskil). 
 
Die totaal van al die “som”-komponente van die gemoduleerde sein, dit is al die komponente 
van die gemoduleerde sein wat hoër as die draagfrekwensie is, word genoem die hoër syband 
van die AM-sein.  Die som van al die verskilkomponente, dit is al die komponente wat laer in 
frekwensie as die draagfrekwensie is, word genoem die laer syband van die AM-sein. 
 
Vir spraak om intelligent gereproduseer te word, word frekwensies van ongeveer 300 Hz tot 3 
kHz vereis.  Dit beteken dat vir ‘n kommunikasiegraad AM-sein, soos in die amateurdiens 
gebruik word , al die hoër syband strek van 300 Hz tot ongeveer 3 kHz bokant die 
draagfrekwensie.  Die laer syband sal strek van 300 Hz tot ongeveer 3 kHz onderkant die 
draagfrekwensie.  Die totale syband van die sein is dus6 kHz, vanaf 3 kHz laer as die 
draagfrekwensie tot 3 kHz bokant die draagfrekwensie, 
 
Hierdie analise van die frekwensiespektrum van ‘n AM-sein toon die twee grootste nadele 
van amplitudemodulasie. 
 

1. Die komponente van die sein teen die draerfrekwensie dra geen inligting nie (dit is ‘n 
onveranderlike draer), nogtans verbruik dit tweederdes van die energie in die sein.  
Dit maak amplitudemodulasie energiegesproke baie oneffektief. 

 
2. ‘n AM-sein stuur twee kopieë van die modulasie-inligting uit, een in die hoër syband 

en een in die laer syband, terwyl een van hierdie genoeg is om die oorspronklike 
modulasie van te onttrek  Dit is waarom die bandwydte van ‘n amplitude 
gemoduleerde sein tweemaal die bandwydte van die modulerende sein is.  AM is dus 
oneffektief in terme van die hoeveelheid spektrum (frekwensies) benodig.  Dit is 
veral belangrik in die beknopte amateurbande. 

Dubbelsyband Onderdrukte Draer Modulasie 

 
Ons kan die eerste van hierdie probleme – die krag in die draer vermors – oorkom indien ons 
‘n sein sonder ‘n draer kan opwek. 
 
Ons kan die eerste van hierdie probleme, die krag wat deur die draer verkwis word, uitskakel 
indien ons ‘n sein sonder ‘n draer kan opwek.  Dit kan gedoen word deur ‘n gebalanseerde 
modulator te gebruik, waarvan die uitsette alleenlik die som- en verskilkomponente bevat, 
maar nie die draer nie.  Wiskundig is dit ekwivalent daaraan deur net eenvoudig die 
draagfrekwensie met die moduleerfrekwensie te vermenigvuldig sonder om enige GS-
afwyking by te tel.  Die beeld hieronder toon ‘n laefrekwensie sinusgolf en die resulterende 
onderdrukte dragolfgemoduleerde sein. 
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‘n Sinusgolf en dubbelsyband en onderdrukte dragolf gemoduleerde sein 

 
Hierdie keer, omdat daar geen GS-verplasing op die modulasiesein is nie, is die resulterende 
dubbelsyband-gemoduleerde sein zero wanneer die modulerende sein zero is.  Wanneer die 
modulerende sein van positief na negatief verander, of omgekeerd, word die fase van die 
gemoduleerde sein omgekeer, wat toon dat die modulerende sein die as oorgesteek het.  Let 
daarop dat jy nie ‘n eenvoudige halfgolfgelykrigter en ‘n laagdeurlaatfilter kan gebruik om 
die modulasie te herwin nie. 
 
Die frekwensiespektrum van dubbelsyband, onderdrukte dragolfsein word hieronder getoon, 
met gebruik van dieselfde multifrekwensie modulerende sein soos in die vorige tekening. 
 
Nou agter, omdat daar geen GS-verplasing op die modulerende sein is nie, is die resulterende 
dubbelsyband-gemoduleerde sein zero wanneer die modulasiesein zero is.  Wanneer die 
modulasiesein vanaf positief na negatief oorgaan, of omgekeerd, keer die fase van die 
gemoduleerde sein om, wat aantoon dat die modulasiesein die as oorgesteek het.  Let daarop 
dat jy nie ‘n eenvoudige halfgolfgelykrigter en laagdeurlaatfilter kan gebruik om die 
modulasie te herwin nie. 
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Modulerende  sein en die ooreenstemmende dubbelsyband onderdrukte dragolfsein 

 
Nie verbasend nie, lyk dit presies soos die frekwensiespektrum van die amplitude-
gemoduleerde sein, maar sonder die dragolf..  Dubbelsyband, onderdrukte dragolfseine is 
meer kragdoeltreffend as amplitude gemoduleerde seine aangesien hulle geen krag in die 
dragolf verkwis nie.  Hulle okkupeer egter steeds dubbel die bandwydte van die 
oorspronklike sein, wat vermorsing van spektrum beteken.  Vir hierdie rede word 
dubbelsyband onderdrukte dragolfseine baie min in die praktyk gebruik. 
 

Enkelsyband (ESB) 

 
Ten einde die verkwisting van bandwydte te vermy, kan ons eenvoudig ‘n dubbelsyband 
onderdrukte dragolfsein neem en een van die sybande verwyder en gelaat word met een 
syband wat oorbly.  Hierdie tipe van modulasie is formeel bekend as “enkelsyband 
onderdrukte draer modulasie”, maar word gewoonlik net “enkelsyband” of ESB genoem.  
Indien ons die laer syband wegneem, sal die resultaat ‘n hoër syband- (HSB) sein wees.  
Indien ons die hoër syband wegneem, sal die resultaat ‘n laer syband- (LSB) sein wees.  Die 
twee tekeninge hieronder wys dat die frekwensiespektra hoër- en laersybandseine het.  Die 
draerfrekwensie word as ‘n stippellyn aangetoon, dus kan jy sien waar die 
frekwensiespektrum is relatief tot waar die dragolf sou gewees het indien dit nie onderdruk 
was nie, maar die draer word in werklikheid nie uitgesaai nie. 
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Die frekwensiespektrum van ‘n modulasiesein en die ooreenstemmende 

laersybandsein 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Relatiewe 
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Die frekwensiespektrum van ‘n modulasiesen en die ooreenstemmende 

hoërsybandsein 

 
Let daarop dat in die laersybandsein, die frekwensiespektrum van die modulasiesein 
omgekeer is (lae frekwensies in die modulasiesein stem ooreen met hoë frekwensies in die 
laer sybandsein en omgekeerd), terwyl in die hoër sybandsein die spektrum in die 
gemoduleerde sein in dieselfde sin is as wat die in die modulasiesein was.  In werklikheid het 
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‘n hoërsybandsein ‘n frekwensiespektrum wat identies is aan dié van die oorspronklike 
modulasiesein, dit is net omgeskep na ‘n hoër frekwensie. 
 
Enkelsyband is die mees gebruiklike metode wat gebruik word om spraak in die amateurdiens 
mee oor te dra.  Beide hoër- en laersyband word gebruik.  Dit is algemene gebruik om 
laersyband te gebruik by frekwensies onderkant 10 MHz, terwyl hoërsyband vir frekwensie 
bokant 10 MHz gebruik word. 
 
Omdat ESB-seine nie oor ‘n dragolf beskik nie, moet die ontvangerfrekwensie akkuraat 
ingestem word om die oorspronklike oudio te herwin.  Enige foutiewe instemming van die 
ontvangerfrekwensie sal tot gevolg hê dat die toonhoogte van die oudio effens te hoog of te 
laag sal wees.  Dit is nie vir spraak baie belangrik nie, aangesien dit maklik is om die 
ontvangsfrekwensie akkuraat genoeg in te stem om spraak verstaanbaar te maak, maar dit is 
die rede waarom AM of FM gewoonlik verkies word vir musiekuitsendings, waar slegs ‘n 
klein frekwensieskuif in die oudio wat ontvang word, dit problematies sal maak. 
 

Gelykgolf (GG) 

 
Gelykgolf  (GG) bestaan daaruit dat ‘n dragolf aan- en afgeskakel word ten einde inligting in 
morsekode oor te dra.  Die naam het ontstaan deurdat die eerste senders vonke gelewer het en 
nie in staat was om langdurige seine te lewer nie.  Hulle seine het bestaan uit ‘n oorspronklike 
sterk ossillasie wanneer die vonk ontstaan het, maar wat vinnig weggekwyn het, en was 
bekend as “gedempte seine”.  Dus, toe die eerste buissenders, wat in staat was om ‘n 
aanhoudende sein te lewer, beskikbaar geraak het, is hulle genoem “gelykgolf-“ og “GG-
“senders, ten spyte van die feit dat inligting oorgedra is deur die draer vir korter en langer 
periodes aan en af te skakel om punte en strepe te lewer wat vir letters en syfers 
ooreenkomstig die morsekode staan. 
 
Dit mag met die eerste gedagte gedink word dat die frekwensiespektrum van ‘n GG-
uitsending net die dragolf moet bevat, aangesien die uitsending net bestaan uit die aan- en 
afskakeling van ‘n golf.  Om ‘n golf aan en af te skakel is egter dieselfde as om dit te 
amplitudemoduleer met ‘n golfvorm wat by ‘n spesifieke GS-vlak is wanneer die golf 
aangeskakel word, of zero is wanneer dit afgeskakel is.  Ons kan dus enkele sybande in die 
gesleutelde sein verwag.  Hulle word “sleutelklikke” genoem omdat hulle as klikke in ‘n 
ontvanger gehoor kan word wanneer die ontvanger naby, maar nie presies op die frekwensie 
van die GG-uitsending nie, ingestem word. 
 
Die vorm van die omhullingskurwe van die GG-golfvorm –. dit is, die manier waarop dit aan- 
en afgeskakel word – het ‘n groot invloed op die sterkte van die sleutelklikke en hoe wyd 
hulle strek weg van die dragolf-frekwensie.  Indien die dragolf volle amplitude bereik sodra 
dit aangeskakel word, en zero amplitude sodra die afgeskakel word, dan sal baie sleutelklikke 
ontstaan, wat merkbare steurings sal veroorsaak in seine verskeie kilohertz weg.  Om dit te 
vermy moet die draer toegelaat word om relatief stadig volle amplitude te bereik, en om oor 
‘n tydperk na zero te kwyn nadat dit afgeskakel is.  Die optimum stygende en wegkwyntye is 
ongeveer 5 ms.  Dit kan bereik word deur van ‘n kapasitor wat deur ‘n weerstand gelaai en 
ontlaai word om die vorm van die omhullingskurwe te bepaal.  Dit ageer as ‘n eenvoudige 
laagdeurlaatfilter, wat die hoë frekwensie harmonieke van die sleutelgolfvorm verswak wat 
andersins tot sleutelklikke sou lei. 
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Alhoewel dit verouderd mag klink, word GG nog baie gebruik.  Een van sy voordele is dat dit 
nog verstaanbaar is teen baie laer seinsterktes as vir enige spraaksein.  Deur praktiese 
luistertoetse is vasgestel dat GG dieselfde verstaanbaarheid lewer met ongeveer 13 dB laer 
krag as vir ‘n ESB-spraaksein.  Dus ‘n 100 W GG-sein sal net so goed “uitkom” as ‘n 2 kW 
ESK-sender. 
 

Frekwensiemodulasiie (FM) 

 
In stede daarvan om die amplitude van die dragolf te verander in ooreenstemming met die 
amplitude van die modulasiesein, verander frekwensiemodulasie (FM) die frekwensie van die 
dragolf ooreenkomstig veranderinge in die amplitude van die modulasiesein.  By voorbeeld, 
wanneer die amplitude van die modulasiesein positief is, mag die frekwensie van die 
oorspronklike dragolf effens toeneem en wanneer die modulasiesein negatief is, mag die 
frekwensie van die dragolf effens afneem.  Die volgende tekening wys ‘n frekwensie-
gemoduleerde sein: 
 

 
’n Sinusgolf en ooreenstemmende frekwensie-gemoduleerde sein 

 
Let daarop dat die amplitude van die sein konstant bly, terwyl die frekwensie varieer 
ooreenkomstig die amplitude van die modulasiesein.  (Die grootte van die frekwensie-
verandering is oordryf ten einde dit makliker te maak om raak te sien). 
 
Die hoeveelheid waarmee die frekwensie van die dragolf toeneem of afneem in 
ooreenstemming met die modulasie, word die deviasie van die sein genoem.  Die frekwensie 
van die dragolf word beide verhoog of verlaag deur die deviasie, dus vir ‘n sein met ‘n 
deviasie van 2,5 kHz, sal die frekwensie van die gemoduleerde sein wissel tussen 2,5 kHz 
onderkant die senterfrekwensie tot 2,5 kHz bokant die senterfrekwensie.  Die 
senterfrekwensie is die frekwensie sonder die aanwending van enige modulasie. 
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Die deviasieverhouding is die maksimum deviasie gedeel deur die hoogste 
modulasiefrekwensie.  By voorbeeld, indien die deviasie 2,5 kHz is en die maksimum 
modulasiefrekwensie 3 kHz is, dan is die deviasiewverhouding 2,5/3,0 = 0,83. 
 
Die spraakkwaliteit van FM-uitsendings wat tipies deur radioamateurs gebruik word, word 
genoem smalband-frekwensiemodulasie (SBFM).  in SBFM word modulasie beperk tot 
ongeveer 2,5 kHz en die resulterende sein het ‘n bandwydte van 5 tot 6 kHz, vergelykbaar 
met dié van ‘n kommunikasiegraad AM-sein.  Kommersiële FM-uitsaaistasies, in 
vergelyking, het ‘n deviasie van 75 kHz en dus ‘n ooreenstemmende groter bandwydte. 
 
FM-seine het die voordeel van beter oudiokwaliteit wanneer die krag van die radiosein wat 
ontvang word redelik sterk is.  Dit is omdat ‘n FM-sein heelwat bokant die atmosferiese 
geraas vlak is, die amplitudeveranderings te wyte aan geraas het min effek by die ontvanger, 
wat alleenlik sensitief is vir veranderings in seinfrekwensie en nie die amplitude daarvan nie.  
Die kwaliteit van die herwonne oudio neem egter vinnig af wanneer die seinsterkte afneem en 
kom dit nader aan die atmosferiese geraasvlak.  Om hierdie rede gebruik amateurs FM vir 
lokale kommunikasie in die baie hoë frekwensie- (BHF) bande soos die 2 m-band (144 – 146 
MHz] en die ultra hoë frekwensiebande soos die 70 cm-band (430- 440 MHz) waar seine 
gewoonlik sterk en atmosferiese geraas laag is.  Vir langafstand kommunikasie in die 
hoogfrekwensie- (HF) bande tussen 3 en 30 MHz’ waar seine dikwels swak en atmosferiese 
geraas dikwels sterk is, word ESB verkies. 
 

Frekwensieskuifsleuteling (FSK) 

 
Tot dusvêr het ons gekonsentreer op “menshoorbare” seine, soos die verskillende 
spraakmodusse en GG.  ‘n Groter wordende rol word egter gespeel deur digitale 
kommunikasie waar radio gebruik word om inligting in digitale formaat tussen twee 
rekenaars oor te send.  In hierdie geval bestaan die inligting wat versend moet word uit 
digitale grepe.(ene en zero’s). 
 
‘n Eenvoudige metode vir digitale inligting is frekwensie-skuifsleuteling, waar die sender een 
van twee moontlike frekwensies uitstuur, afhangende of dit ‘n een of ‘n zero moet stuur.  Die 
twee frekwensies word die “merk-” en “spasie”-frekwensies genoem, met die 
“merkfrekwensie” wat ooreenstem met die logiese “1” en die “rusfrekwensie” wat 
ooreenstem met die logiese “0”. 
 
FSK word gebruik vir modusse soos RTD (radioteledrukker), wat interaktiewe 
telekommunikasie tussen twee rekenaars toelaat en pakketradio, wat elektroniese pos en 
lêeroordraging oor radioverbindings toelaat. 
 

Faseskuifsleuteling (FSK) 

 
In plaas daarvan om die frekwensie van ‘n draer te skuif, is dit moontlik om die fase  van die 
draer te skuif afhangende van  of ‘n een of ‘n zero getuur moet word.  Die resulterende 
modulasiemetode word genoem faseskuifsleuteling (FSK).  FSK word bo PSK in die meeste 
moderne toepassings verkies aangesien dit meer effektief in terme van gebruik van 
bandwydte is. 
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FSK kom in verskillende vorms voor.  In binêre faseskuifsleuteling (BFSK), het die 
uitsendsein een van twee verskillende fases, sê 0º of 180º en wat toelaat dat een binêre greep 
(‘n een of ‘n zero) op ‘n keer uitgestuur word.  In kwadratuur faseskuifsleuteling (KFSK kan 
die uitsendsein een van vier verskillende fases hê (0˚, 90˚, 180˚ or 270˚), wat toelaat dat twee 
binêre grepe tegelykertyd gestuur kan word. 
 
Die mees populêre amateurmodus wat van faseskuifsleuteling gebruik maak is PSK-31, wat 
‘n interaktiewe digitale modus is wat dit moontlik maak dat twee operateurs intyds met 
mekaar oor die radio kan “praat”.  Alles wat een operateur op sy of haar sleutelbord tik, word 
onmiddellik versend en vertoon op die rekenaarskerm van die ander operateur (of wie anders 
ookal inluister).  PSK-31 kan of BFSK of KFSK gebruik.  Wanneer KFSK gebruik word, 
word van die hoër spoed gebruik gemaak vir fouterkenning en –korreksie. 
 

Opsomming 

 
Met amplitudemodulasie (AM) word die amplitude van ‘n RF-dragolf verander in 
ooreenstemming met die amplitude van die modulasiesein.  Die resulterende AM-sein 
bestaan uit die dragolf, die hoër syband (teen ‘n hoër frekwensie as die dragolf) en die laer 
syband (teen ‘n laer frekwensie as die dragolf).  Die dragolf bevat tweederdes van die krag 
van ‘n AM-sein met die oorblywende eenderde gelykop gedeel tussen die hoër en laer 
sybande.  Alhoewel AM-seine maklik is om te demoduleer met gebruik van ‘n 
halfgolfgelykrigter en ‘n laagdeurlatfilter is hulle oneffektief in terme van krag (omdat die 
dragolf geen inligting oordra nie, maar tweederdes van die krag neem) en bandwydte 
(aangesien die modulasie-inligting in beide die sybande aanwesig is). 
 
‘n Dubbelsyband onderdrukte dragolfersein is soortgelyk aan ‘n AM-sein maar sonder die 
dragolf.  Dit kan opgewek word deur die gebruik van ‘n gebalanseerde modulator.  Die 
resulterende sein is meer krageffektief as ‘n AM-sein , maar neem steeds dubbel die 
bandwydte van die modulasiesein in beslag. 
 

In ‘n enkelsyband onderdrukte dragolfsein (enkelsyband, of ESB) is beide die dragolf en een 
van die sybande verwyder, wat slegs een syband oorlaat.  ESB-seine mag hoërsyband (HSB) 
of laersyband (LSB) wees.  In LSB-seine is die spektrum van die modulasiesein omgekeerd 
in die gemoduleerde sein ; in HSB is die spektrum net verander na ‘n verskillende frekwensie 
maar nie omgekeer nie.  ESB is een van die mees effektiewe metodes van 
spraakkommunikasie, veral wanneer seinsterktes laag is. 
 
Gelykgolf- (GG-) uitsending is die aan- en afskakeling van die dragolf en word gebruik om 
inligting in morsekode oor te stuur.  GG is in effek ‘n tipe van amplitudemodulasie en die 
sybande wat ontstaan is bekend as “sleutelklikke”.  Hulle bereik en sterkte kan verminder 
word deur die dragolf redelik geleidelik aan en af te skakel, oor ‘n tydsverloop van ongeveer 
5 ms. 
 
In frekwensiemodulasie (FM) word die frekwensie van die dragolf gevarieer in 
ooreenstemming met die amplitude van die modulasiesein terwyl die dragolf se amplitude 
konstant bly.  FM-seine is in staat tot baie goeie oudiokwaliteit met die voorbehoud dat die 
ontvangssein redelik sterk is, maar kwaliteit neem vinnig af wanneer die seinsterkte afneem.  
Smalband FM-uitsendings deur amateurs het gewoonlik ‘n deviasie van 2.5 kHz wat ‘n 
bandwydte van 5-6 kHz tot gevolg het, wat soortgelyk as dié van AM-uitsendings is. 
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Frekwensie-skuifsleuteling (FSK) en faseskuifsleuteling (PSK) word gebruik vir die 
oorsending van inligting in digitale formaat.  Met FSK word een van twee frekwensie 
uitgesend, afhangende of ‘n een of ‘n zero uitgesend moet word; terwyl in PSK die fase van 
die sendersein verander word om tussen ‘n een en ‘n zero te onderskei.  FSK word in 
modusse soos RTD en pakket gebruik terwyl PSK met PSK-31 gebruik word. 
 

Hersieningsvrae 

 

1 Wat word die proses genoem wat die  amplitude, fase of frekwensie van ‘n 

radiofrekwensiegolf verander met die doel om inligting oor te dra? 
a. Wisselend. 
b. Mikrofoniese. 
c. Gelykrigting. 
d.  Modulasie. 
 

2 Die proses van  onttrekking van inligting uit ‘n RF- of TF-dragolfrekwensiesein 

word genoem:  
a. Delinasie. 
b. Degenerasie. 
c. Ontkoppeling. 
d.  Demodulasie. 
 

3 Waarna word die tipe uitsending verander wanneer die dragolf in ‘n AM-sein 
onderdruk word? 

a. Enkelsyband onderdrukte draer. 
b.  Dubbelsyband onderdrukte draer. 
c. Frekwensiemodulasie. 
d. Fasemodulasie. 
 

4 Wat is een voordeel van dubbelsyband onderdrukte draer uitsending bo dié van  
standaard volle draer AM? 

a. Slegs die helfte van die bandwydte word benodig vir dieselfde inligtinginhoud. 
b. Groter persentasie modulasie word bereik met minder vervorming. 
c.  Die sender is meer energiedoeltreffend. 
d. Eenvoudiger toerusting kan gebruik word om ‘n dubbelsyband onderdrukte 

dragolfsein te ontvang. 
 

5 ‘n Klas C frekwensie-verdubbelaarstadium is nie geskik om te gebruik om die 
frekwensie van ‘n ESB-sein te verhoog nie weens: 

a. Impedansie-wanaanpassing. 
b.  Erge vervorming. 
c. Afwesigheid van ‘n dragolf. 
d. Oningestemde uitsetkringe. 
 

6 Watter seinkomponent verskyn in die middel van ‘n amplitude gemoduleerde 
sender se uisetbandwydte? 

a. Die laer sybande. 
b. Die subdraer. 

 146 van 276.



 

20-14 
 

c.  Die dragolf. 
d. Die loodstoon. 
 

7 In ‘n frekwensie-gemoduleerde sein, hang deviasies van die draagfrekwensie  af 

van die: 
a.  Amplitude van die oudiosein. 
b. Verhouding van amplitude tot frekwensie van die oudiosein. 
c. Frekwensie van die oudiosein. 
d. Frekwensie van die oorspronklike sein. 

8 Watter sybandfrekwensies sal opgewek word deur ‘n AM-sender  met ‘n 
draerfrekwensie van 7 250 kHz wanneer dit minder as 100 persent deur ‘n 800 
Hz suiwer sinusgolf gemoduleer word? 

a 7 250,8 kHz en 7 251,6 kHz. 
b. 7 250,0 kHz en 7 250,8 kHz. 
c.  7 249,2 kHz en 7 250,8 kHz. 
d. 7 248,4 kHz en 7 249,2 kHz. 
 

9 Die onderdrukking van die dragolf en een syband in ‘n uitsending staan bekend 
as: 

a. Amplitudemodulasie. 
b. Frekwensiemodulasie. 
c.  Enkelsybandmodulasie. 
d. Dubbelsybandmodulasie. 
 

10 Wat bepaal die bandwydte wat in beslag geneem word deur elke groep van 
sybandfrekwensies wat opgewek word in ‘n korrek werkende amplitude 

gemoduleerde sender? 
a.  Die oudiofrekwensies wat gebruik word om die sender te moduleer. 
b. Die fasehoek tussen die oudio- en radiofrekwensies wat gemeng word. 
c. Die radiofrekwensies wat in die sender se SBO gebruik word. 
d. Die GG-sleutelspoed. 
 

11 Die term smalband-frekwensiemodulasie verwys gewoonlik na ‘n sein van: 
a.  +/- 2,5 kHz deviasie. 
b. 75 kHz deviasie. 
c. Lae kragvlakke. 
d. Baie stabiele frekwensie. 
 

12 Die bandwydte van ‘n AM-uitsending behoort nie die volgende te oorskry nie: 
a. 10 kHz. 
b. 20 kHz. 
c. Ultrasoniese frekwensies. 
d.  5 to 6 kHz.  
 

13 Wanneer die modulasiesein die amplitude van die gemoduleerde sein  tot zero, 
verteenwoordig dit: 

a. 50% modulasie. 
b. 200% modulasie. 
c.  100% modulasie. 
d. Oormodulasie. 
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14 Die aan- en afskakeling van ‘n sender deur middel van ‘n morsesleutel om 
verskillende lengtes van dragolfpulse te verkry, word genoem: 

a. Stroominspuiting. 
b.  Sleuteling. 
c. Demodulasie. 
d. Gelykrigting. 
 

15 GG, ESB, FM en AM is almal tipes van: 
a. Tydmeting. 
b.  Dragolfmodulasie. 
c. Radiogolwe. 
d. Amateurlisensies. 
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Hoofstuk 21 - Die Sender  

Die doel van ‘n sender is om ‘n gemoduleerde radiofrekwensiesein op te wek wat aan ‘n 

antenna gevoer kan word.  Hierdie module ondersoek die ontwerp van vier tipiese senders: ‘n 

enkelsyband gelykgolfsender, ‘n VFO-beheerde AM-sender, en eenvoudige ESB-

sendontvanger en ‘n gesintetiseerde frekwensie BHF FM-sendontvanger. 

 

‘n Enkelsyband GG-sender 

 

Een van die eenvoudigste senders is ‘n VFO-beheerde, enkelband, GG-sender.  Al wat jy 

benodig is ‘n veranderbare frekwensie-ossilator, ‘n bufferversterker (om te verhoed dat die 

veranderlike las van die kragversterker die ossillatorfrekwensie affekteer en dus tjirp 

teweegbring) ‘n gesleutelde kragversterker en ‘n laagdeurlaatfilter om harmonieke te 

verswak. 

 

 

 

 

 

 

 

      VFO                    Buffer                  KV                      Laagdeur- 

                                                                                             laatfilter 

 

 

 

                                                         Sleuteling 

 

 
                                         ‘n Eenvoudige Enkelband GG-sender 

 

In hierdie ontwerp kan die kragversterker in klas C bedryf word ten einde maksimum 

benuttiging te verkry aangesien liniariteit nie ‘n vereiste is wanneer ‘n GG-sein versterk word 

nie.  Dit sal wel addisionele tweede en hoërorde harmonieke opwek maar hulle kan maklik 

verwyder word deur ‘n laagdeurlaatfilter in die uitset.  Die blok gemerk ‘sleuteling’ behoort 

komponente in te sluit wat die gesleutelde golf mooi vorm ten einde sleutelklikke te verhoed 

wat andersins kan ontstaan deur die dragolf te vinnig aan en af te skakel. 

 

‘n Ontwerp soos hierdie sal die mees geskikte vir die 80 m- (3,5 MHz) of 40 m-(7 MHz) 

bande wees, want die frekwensie van die VFO is laag en aanvaarbare frekwensie-stabiliteit 

word bereik (VFO-frekwensies word verkieslik laer as 10 MHz gehou ten einde goeie 

stabiliteit te verkry). 

 

‘n Amplitudegemoduleerde- (AM) Sendontvanger 

 
Daar is twee verskillende maniere om AM-senders te bou.  Een is om ‘n laevlak amplitude-

gemoduleerde sein op te wek en dit dan te versterk ten einde die verlangde kraguitset te 

verkry.  Dit het egter die nadeel dat liniêre versterking vereis word aangesien die AM-sein uit 
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baie frekwensie-komponente bestaan en nieliniêre versterking sal intermodulasievervorming 

tot gevolg hê.  Dit is nogtans die mees gebruikte metode in moderne multimodus 

sendontvangers wat AM-, ESB- en GG-seine kan opwek (en dikwels ook FM).  Dit is omdat 

modulasie op lae vlak die eenvoudigste manier is om ‘n ESB-sein op te wek, en dieselfde 

stroombane ook gebruik kan word on ‘n AM-sein op te wek. 

 

Vir gespesialiseerde AM-senders is daar egter ‘n alternatief en dit is om die dragolfsein op te 

wek en dit te versterk tot by die verlangde uitsetkrag.  Dit laat toe dat die meer effektiewe 

klas C-versterkers gebruik kan word om die dragolf te versterk aangesien dit voor modulasie 

uit slegs ‘n enkele frekwensie-komponent (die dragolf-frekwensie) bestaan, en nie onder 

intermodulasievervorming ly nie. 

 

Die volgende kring toon ‘n VFO-beheerde AM-sendontvanger wat van hoëvlakmodulasie 

gebruik maak: 

 

 

            Voor-                   Laag- 

             verster-               deurlaat-              KV              Modulator 

             ker                         filter 

Mikro- 

foon 

                                                                                                                      Laag- 

                                         VFO                  Buffer               KV                   deurlaat- 

                                                                                                                       filter 

 

 
                      ‘n VFO-beheerde AM-sender hoëvlakmodulasie 

 

Die oudiouitset van die mikrofoon word vooraf versterk en dan gefilter om oudiokomponente 

bokant die spraakspektrum van 300 Hz – 3 KHz te verwyder.  Die oudiosein word vêrder 

deur ‘n kragversterker versterk en aan ‘n hoëvlakmodulator gevoer wat die klas C-RF-

versterker beheer.  Die inset van hierdie versterker kom van ‘n VFO wat teen die verlangde 

frekwensie van die uitsetsein werk. 

 

Tweederdes van die energie in ‘n AM-sein kom voor in die dragolf en die oorblywende 

eenderde in die modulasiesybande.  In hierdie kring word die energie vir die 

modulasiesybande deur die oudiokragversterker voorsien.  Dus, as die dragolfkrag 100 W 

beloop, dan moet die oudiokragversterker 50 W lewer ten einde die dragolf ten volle te 

moduleer. 

 

‘n Hoëvlakmodulator bestaan tipies uit ‘n modulasietransformator wat die toevoerspanning 

aan die finale uitsetstadium moduleer ooreenkomstig die oudiosein.  “n Diagram, tipies van 

wat vir hierdie metode gebruik word, word hier onder weergegee: 
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Oudio                                            +VCC 

inset 

 

 

                                       Modulasie- 

                                       transformator 

 

 

 

 

 

 

                                       RF-smoorspoel 

 

 

                 Gemoduleerde RF- 

                                                                   uitset 

            k 

RF- 

inset  b 

 

          e  

 

 

 
 

   Hoëvlakmodulasie met gebruik van ‘n modulasietransformator 

 

As ‘n voorbeeld van AM-sender wat van laevlakmodulasie gebruik maak, kyk na die diagram 

vir ‘n eenvoudige ESB-sender wat hier onder getoon word.  Indien die gebalanseerde 

modulator met ‘n ongebalanseerde modulator vervang word, en ‘n kristalfilter, wat wyd 

genoeg is om beide hoër en laer sybande deur te laat, gebruik word, dan is die resultaat ‘n 

laevlak gemoduleerde AM-sein. 

‘n Eenvoudige ESB-sender 

 

Die volgende is ‘n blokdiagram van ‘n eenvoudige VFO-beheerde ESB-sender vir die 

spraaksegment van die 20 m-band, van 14,100 tot 14,350 MHz. 
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  Kristal-                                                 

  ossillator                                             

 

 

          Menger     Menger           Kragversterker 

                                                                         Band-                                        Laag- 

                          Kristal-                                 deurlaat-                                     deurlaat- 

                          filter                                       filter                                           filter 

 

 

 

               Versterker                                Versterker           

 

 

 

                                                    VFO 

Mikrofoon                                      

 

 
‘n Eenvoudige Enkelsybandsender 

 

In hierdie eenvoudige enkelsybandsender, word die dragolf verskaf deur ‘n kristalossillator 

wat teen ‘n vaste frekwensie werk, miskien 9,000 0 MHz.  Dit word gemoduleer deur die 

versterkte oudioinset in ‘n gebalanseerde modulator (hier deur ‘n sirkel met kruis daarbinne 

voorgestel, die simbool vir ‘n menger).  Omdat die modulator gebalanseerd is, sal die 

uitsetsein hoër en laer sybande insluit, maar geen dragolf insluit nie (dus is dit ‘n 

dubbelsyband, onderdrukte dragolfsein).  ‘n Baie smal banddeurlaat-kristalfilter word gebruik 

om slegs die hoërsyband deur te laat, dus frekwensies van 9,000 3 tot 9,003 0 MHz en dus die 

laer syband te elimineer.  Hierdie metode van sybandopwekking word die ‘filtermetode’ 

genoem. 

 

Let daarop dat al die filters wat voldoende selektief is om een syband deur te laat en die ander 

syband te blokkeer, vas ingestem is, sodat die frekwensie dus nie verander kan word nie.  Dit 

beteken dat die ESB-sein teen ‘n vaste frekwensie opgewek moet word en dan op of af 

gemeng moet word ten einde die verlangde uitsetfrekwensie te bereik. 

In hierdie geval word die 9 MHz hoërsybandsein gemeng met die uitset van ‘n verstelbare 

frekwensie ossillator met ‘n bereik van 5,100 tot 5,350 MHz wat twee seine lewer.  Die som 

sal ‘n HSB-sein tussen 14,100 en 14,350 MHz lewer terwyl die verskil ‘n HSB-sein tussen 

3,900 en 3,650 MHz sal lewer.  Die banddeurlaatfilter, wat na die menger volg, is ‘n gewone 

induktor-kapasitor filter, wat ontwerp is om die frekwensiebande 14,100 tot 14,350 MHz (die 

foonsegment van die 20 m-amateurband deur te laat terwyl dit die frekwensies van 5,100 tot 

5,350 MHz, die ongewenste mengproduk, verwerp. 

 

Hierna volg ‘n liniêre RF-kragversterker (wat heelwaarskynlik in klas AB bedryf word) en ‘n 

finale laedeurlaatfilter wat die gewenste uitlaatfrekwensies in die band 14,100 tot 14,350 

MHz sal deurlaat terwyl dit die harmonieke teen 28,200 MHz en hoër sal stop. 
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‘n Frekwesiegesintetiseerde BHF-FM-Sender 

 

Frekwensiesintese is ‘n natuurlike benadering tot die bou van ‘n BHF-FM-sender aangesien 

dit nie moontlik is om ‘n VFO met voldoende stabiliteit teen baie hoë frekwensies te laat 

werk nie.  Ook aangesien die meeste FM-bedryf op spesifieke ‘frekwensiekanale’, wat 12,5 

kHz of 25 kHz uitmekaar is, plaasvind, sal ‘n eenvoudige enkellus sintetiseerder voldoende 

wees. 

 

     

 

 

 Krag- 

                                                       versterker 

     Laag-                     Ver-                                                         Laag-             

     deurlaat-              sterker                                                        eurlaat- 

      filter                                 Mikrofoon                                   filter 

 

 

       VBXO               ÷ 1 024                 Fase                      Laagdeur-              SBO 

                                                             Vergelyker             laatfilter     

 

 

                     Mikro- 

                    prosesseerder                     ÷  N 

                                                                                        Frekwensiesintetiseerder 

 
   

 

                                           ’nGesintetiseerde BHF-FM-Sendontvangerr 

 

 

Die sein van die mikrofoon word versterk en dan gefilter om dit te beperk tot die 

kommunikasie-spraakbereik van frekwensies onder 3 kHz.  Dit word dan aangewend om ‘n 

spanningsbeheerde kristalossollator wat op 12,8 MHz werk te frekwensiemoduleer wat 

heelwaarskynlik ‘n “varicap’diode sal gebruik om die kristalfrekwensie effens te “trek”.  Die 

frekwensie-gemoduleerde uitset van die kristalossillator word dan deur 1 024 gedeel ten 

einde ‘n frekwensie-gemoduleerde 12,5 kHz verwysingsein vir die FSL-frekwensie-

sintetiseerder te verskaf wat bestaan uit die funksionele blokke wat in die stippellynreghoek 

aangetoon word. 

 

Aangesien die spanningsbeheerde ossillator (SBO) in die frekwensie-sintetiseerder in fase 

aan die verwysingsfrekwensie gesluit is, sal dit geringe veranderings aan die 

verwysingsfrekwensie, wat deur die frekwensiemodulasie veroorsaak word, volg.  Die uitset 

van die frekwensie-sintetiseerder sal dus ook frekwensie-gemoduleerd wees.  Ten einde die 

hele 2 m-band te dek, moet die “÷N”-deler in die frekwensiesintetiseerder strek van 11 521 

tot 11 679 om 144,012 5 tot 145,987 5 MHz  te kan dek.  Die ÷N-deler sal deur ‘n 

mikroprosesseerder beheer word, wat die korrekte deeltal sal kies ooreenkomstig die 

frekwensie wat deur die gebruiker gekies word. 
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Die uitset van die frekwensie-sintetiseerder sal deur die kragversterker versterk word en 

gefiltreer word deur ‘n laagdeurlaatfilter om die harmonieke te verwyder. 
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Hoofstuk 22 – Ontvangerbeginsels  

’n Radio-ontvanger is die hart van enige amateurradiostasie, of dit nou net ’n ontvanger 

is en of dit ’n sender is soos ’n send/ontvanger. Dis relatief maklik om ’n goeie sender te 

bou  - al wat jy eintlik benodig is goeie frekwensie-stabiliteit. Daarby ook voldoende 

krag en ’n skoon uitsetsein (geen harmonieke en sleutelklikke of intermodulasie-

vervorming). Dit is baie moeiliker om ’n goeie ontvanger te bou, gevolglik is daar groter 

verskille in ontvangereienskappe tussen kommersiële en tuisbou-ontwerpe. 

 

Wanneer voortplantingstoestande oor lang afstande goed is kan die amateurbande baie 

besig wees. As jy gedurende GG-wedstryde luister sal jy byvoorbeeld seine wat 200 tot 

300 Hz van mekaar verwyder is, oor die hele GG-deel van die band hoor. Dus ’n goeie 

ontvanger moet goeie selektiwiteit besit, om tussen seine naby mekaar te onderskei en net 

die een waarin jy belangstel te ontvang. Baie seine op die amateurband is baie swak wat 

afkomstig is van laekragsenders oor lang afstande. Dus ’n  tweede eienskap wat ’n  

ontvanger moet besit is goeie sensitiwiteit, die vermoë om swak seine te ontvang. Omdat 

hierdie swak seine langs sterk seine lê, moontlik van ander amateurs in jou dorp, moet 

die ontvanger nog ’n ander vermoë besit: dinamiese bereik. Dit is die vermoë om swak 

seine te ontvang, nieteenstaande die teenwoordigheid van ander baie sterker seine op 

nabyliggende frekwensies. Dit word gewoonlik bereik deurdat die ontvanger sy 

sensitiwiteit self verander ooreenkomstig seine met groot verskille in seinsterkte.  Dit 

word gewoonlik deur die OWB-meganisme gedoen.  Wanneer die bereik van die OWB 

onvoldoende is, kan dit aangevul word deur ’n insetverswakker of deur handbeheer van 

die RF-wins. 

 

Om ’n idee te kry waaraan ontvangers blootgestel is, is ’n tipiese swak sein op ’n 

Amateurband mag ’n krag van –120 dBm van die antenna lewer – dit is een biljoenste 

van ’n miliwatt. ’n Sterk sein mag –30 dBm of 1 mikrowatt lewer. Dus ’n sterk sein mag 

90 dB (een biljoen maal) sterker as 'n swak sein wees, en tog moet die ontvanger die 

swak sein kies en versterk tot ’n bruikbare peil, sonder om deur die sterk sein ’n paar 

kilohertz verwyder, geaffekteer te word. 

 

Hierdie hoofstuk maak twee  ontwerpe vir ontvangers bekend  - ingestemde radio-

frekwensie  (TRF in Engels) en direkte omsetting-ontvanger, en verduidelik hoe hulle 

hierdie vereistes nakom. Dit verduidelik baie van die beginsels wat jy sal nodig kry vir 

die volgende hoofstuk wat die superheterodine ontvanger dek. 

Die Ingestemde Radio-Frekwensie (TRF) Ontvanger 

 
Een van die eenvoudigste ontvangerontwerpe, wat sedert die vroegste dae van radio 

bestaan, is die ingestemde radio-frekwensie ontvanger.  Die beginsel is eenvoudig: ’n 

banddeurlaatfilter word gebruik om die verlangde sein te kies, versterk die swak 

radioseine , demoduleer die sein (om die oudio modulerende frekwensie te verhaal) en 

dan die herwinde oudiofrekwensie genoegsaam te versterk wat in die oorfone of 

luidspreker gehoor kan word.  

 

Die blokdiagram hier onder toon die samestelling van ’n IRF (TRF)  

ontvanger. Die blokkie gemerk “detektor” is ’n halfgolf-gelykrigter wat die modulerende 

oudiosein verhaal. 
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                                          Terugvoering 

 

 Luid-

spreker 

                        

          Banddeur-            RF-             Banddeur-           Detektor         OF- 

          laat Filter            Versterker    laat  Filter                                  versterker                   

 

 
 

’n Ingestemde Radio-frekwensie Ontvanger met Terugvoering 

 
Die pyle deur die banddeurlaat-filters toon dat dit verstelbaar is sodat dit die verlangde 

frekwensie kan kies. Die stippellyn tussen die twee banddeurlaat-filters toon dat hulle 

gelyktydig met ’n enkele kontrole verstel word. 

 

Baie IRF (TRF) ontvangers gebruik terugvoering d.w.s. van  die uitsetsein word teruggevoer 

na die inset op so ’n manier dat dit die insetsein van die RF versterker ondersteun. Dit is ’n 

vorm van positiewe terugvoering. Die voordeel is dat die versterking van die RF-versterker 

verhoog word omdat ’n deel van die sein baie keer daardeur sirkuleer en elke keer versterk 

word en ook die selektiwiteit verhoog want die sein gaan ook baie keer deur die banddeurlaat-

filter. ’n Versterker met positiewe terugvoering kan ook ossilleer as genoeg terugvoering 

plaasvind. Hierdie soort ontvangers het ’n kontrole om die hoeveelheid terugvoering te kan 

verstel. 

 

Die voordeelvan die IRF ontvangers is dat hulle eenvoudig is om te bou en bevat relatief min 

onderdele, tipies net twee of drie buise of transistors en ’n handjie vol ander onderdele. Dit 

was baie gewild in die dae voor transistos toe buise vir versterking in radio-ontvangers 

gebruik was, buise was relatief duur, dus hoe minder, hoe beter. 

 

Die groot nadeel van die IRF ontvangers was dat hulle swak selektiwiteit en dinamiese bereik 

gehad het. Verstelbare banddeurlaat-filters is nie in staat om ’n ongewenste sein te verwerp 

wat net ’n paar kilohertz verwyder is van die sein waarna geluister word nie, dus ongewenste 

seine sal ook deurgelaat word en deur die detektor as oudioseine verhaal word en 

intermodulasie-vervorming  veroorsaak. IRF ontvangers is baie geskik  vir AM seine. IRF 

ontvangers kan ook gebruik word om GG en ESB-seine te ontvang deur die terugvoering te 

stel dat dit ossilleer. Die verstelling is baie krities en die gehalte van ontvangs is swak. 

Daarom is IRF ontvangers nie meer gewild nie. 

 

Die Direkte Omsetting-ontvanger 

 
Die direkte omsetting-ontvanger word in ‘n hele paar tuisbou-ontvangers aangewend. In ‘n 

Direkte Omsetting-ontvanger word die radiofrekwensie van die antenna gemeng met ‘n 

plaaslike ossillatorsein wat die gewone plus en minus mengprodukte lewer. Die frekwensie 

van die ossillator, bekend as die plaaslike ossillator (PO) of klopfrekwensie-ossillator (KFO), 

vir die menger  is so gestel dat die mengproduk ‘n oudiofrekwensiesein lewer. Op hierdie 

wyse verander die Direkte Omsetting Ontvanger die gewenste radio-frekwensie na oudio om 

gefilter en versterk te word. Die kringdiagram hier onder word van nader beskou. 
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    Menger Luid- 

           spreker 

           Banddeur-                                        Lae deur-      

 laatfilter           laatfilter     

         Oudio- 

         versterker  

                                                  

                                               Plaaslike 

                                              Ossillator 
 

 
‘n Direkte Omsetting-Ontvanger 

 
Die sein van die antenna vloei deur ‘n banddeurlaat-filter. In teenstelling met die Ingestemde 

Radio-Frekwensie ontvanger is hierdie banddeurlaat-filter nie verantwoordelik vir die 

algehele selektiwiteit van die ontvanger nie – sy rol is om steuring van sterk plaaslike 

kommersiële uitsaaistasies te verwerp. Dit hoef nie instembaar te wees nie want gewoonlik is 

‘n vaste ingestemde filter wat die hele amateurband dek, voldoende.  

 

Die sein word dan deur die RF-versterker versterk en na die produk-detektor gevoer wat deur 

die simbool van ‘n menger (sirkel met kruis daarin) getoon word. (“Menger”, “Modulator” en 

“Produk-detektor” is verskillende name vir dieselfde kring, afhangende van die gebruik 

daarvan.). Die produkdetektor meng die versterkte RF-sein  met die verstelbare plaaslike 

ossillatorsein en lewer die gewone som en verskil mengprodukte. 

 

Veronderstel ‘n hoër syband-sein op 14,200 MHz word ontvang.  

Ooreenkomstig internasionale gebruik word na die frekwensie van ‘n enkelsyband-sein 

verwys as die frekwensie waar die draerfrekwensie sou wees as dit nie onderdruk was nie. 

Dus die hoër syband van ‘n ESB-sein, nadat die draer en laer syband verwyder is, sal strek 

van 14,2003 MHz tot 14,203 0 MHz. Dis 300 Hz tot 3 kHz bokant die onderdrukte  dragolf. 

As die plaaslike ossillator presies gestel is op 14,200 MHz , die frekwensie van draer indien 

dit nie onderdruk was nie, sal die mengprodukte strek van 300 Hz tot 3 kHz. Dus is die ESB-

sein se frekwensie van 14,200 MHz omgeskakel na die oudiobereik. 
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Relatiewe 
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                   Verskil-                                       HSB-                                           Som- 
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                 0                                            14,200                                        28,400 

                                                             Frekwensie  (MHz) 

 
Die grafiek toon hoe die meng van ‘n  14,200 MHz HSB sein met ‘n 14,200 MHz sein van 

die plaaslike ossillator ‘n verskilmengproduk ( seinfrekwensie minus- plaaslike 

ossillatorfrekwensie ) ‘n frekwensie in die oudiobereik lewer en die somproduk 

(seinfrekwensie + plaaslike ossillatorfrekwensie) ‘n frekwensie bokant 28,400 MHz lewer. 

 

Hoewel die voorbeeld vir ‘n HSB-sein gebruik is, kan dieselfde vir ‘n LSB-sein aangewend 

word met die plaaslike ossillator steeds op 14,200 MHz, dit is waar die draer sou wees. Die 

grafiek hier onder toon dieselfde werking met ‘n laersybandsein. 
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Weereens is die verskilproduk by oudiofrekwensie, terwyl die somproduk by amper tweemaal 

die seinfrekwensie, 28,400 MHz is. Let op dat vir die laersybandsein die frekwensies in die 

syband d.m.v die mengproses omgekeer is (dus die herwonne oudio is die spieëlbeeld van die 

van die syband), wat opmaak vir die sybandomkering wat sou plaasvind toe die LSB-sein 

opgewek is.. As die oudiofrekwensies van 300 – 3 000 Hz strek sal die laersyband soos volg 

saamgestel wees: 14,200  -  0,000 3 = 14,199 7 MHz en  

14,200 - 0,003 = 14,97 MHz. 

 

Dus al is die sein HSB of LSB en gemeng word met die plaaslike ossillator wat dieselfde is as 

wat die draer sou wees, sal dit herstelde oudio lewer. 

 

Gestel ‘n GG sein met ‘n frekwensie van 14,200 MHz  moet ontvang word. Al wat nodig is, 

is om die plaaslike ossillator laer na 14,199 4 MHz te verstel wat 600 Hz laer as die GG-sein 

is, en sal dit na menging gehoor word. As die plaaslike ossillator 600 Hz hoër as die GG  is 

sal dit net so goed gehoor word. 

 

Die herstelde oudiosein word deur ‘n  laagdeurlaat-filter gevoer om die verskilprodukte naby 

die verlangde sein te verwerp. As voorbeeld: gestel ‘n GG-sein op 14,205 MHz is 

teenwoordig terwyl ons na ‘n HSB-sein op 14,200 MHz luister. Die  verskilproduk van die 

14,205 MHz GG-sein en die 14,200 plaaslike ossillator is 5 kHz.  Dus is die ongewenste GG-

sein deur menging afwaarts verander na 5 kHz, nou in die oudiofrekwensiebereik, net soos 

die gewenste HSB-sein na oudio verander is. ’n Laagdeurlaatfilter met ‘n afsnyfrekwensie 

van 3 kHz sal egter die ongewenste GG-sein verwerp sonder om die verlangde GG-sein te 

affekteer. 

 

Omdat ‘n sterk sein die menger maklik kan oorlaai, met intermodulasie-vervorming tot 

gevolg,  word die wins voor die menger (d.i. die wins van die RF-versterker ) gewoonlik laag 

gehou sodat die ongewenste sterk seine nie die menger oorlaai nie. Dit beteken dat die meeste 

 159 van 276.



 

22-6 

 

van die wins in ‘n Direkte Omsetting-ontvanger deur die oudiofrekwensie-versterkers  gedoen 

word wat na die menger volg. 

 

Die enigste oorblywende deel van die kring is die outomatiese winsbeheer  (OWB) -stelsel. 

Omdat daar so ‘n groot bereik van seinsterktes op die amateurbande (en ander bande) is, is dit 

nodig op ‘n wyse die wins van die ontvanger te beheer. Dus moet dit baie wins hê om swak 

seine voldoende te versterk, maar om die wins te verminder met sterk seine om oorlading te 

voorkom. Om dieselfde met handbeheer te doen soos wanneer die winsbeheer op maksimum 

versterking gestel is, en van ‘n swak sein na ‘n sterk sein instem word, kan dit ’n  pynlik 

harde klank ot gevolg hê. Omgekeerd, wanneer die wins baie laag gestel is en van ’n sterk na 

’n  swak sein ingestem word, kan die swak sein maklik nie gehoor word nie tensy dit onthou 

is om die wins vooraf te verhoog. 

 

Die oplossing is outomatiese winsbeheer (OWB). Die OWB detektor neem ‘n monster van 

die oudiosein na die eerste oudioversterker en verstel outomaties die wins van die RF- en 

oudioversterkers om die oudio afvoersein redelik konstant te hou. Die afvoersein word dan 

deur die finale oudioversterker versterk om klank vir die oorfone of luidspreker te verskaf. 

Die OWB beheerspanning word ook aangewend vir die seinsterktemeter, bekend as ‘n “S-

meter” om die sterkte van die ontvangssein aan te dui. Die meter se skaal is volgens ’n redelik 

arbitrêre skaal ingedeel om ‘n seinsterkte van S1 (swak sein) tot S9 (baie sterk sein) aan te 

dui. 

 

Die Direkte Omsetting-ontvanger het verskeie voordele bo die IRF (TRF) -ontvanger. Die 

belangrikste hiervan is sy selektiwiteit wat baie goed is, want ’n nabygeleë, ongewenste sein 

word maklik verwerp deur die laagdeurlaatfilter wat na die produkdetektor volg. Dit is meer 

stabiel want dit het nie die neiging om soos in die IRF ontvangers te ossilleer nie. Dit is ook 

makliker om ESB- en GG-seine te ontvang – die verlangde sein word net ingestem sonder om 

met die terugvoerbeheer te vroetel. 

 

Die Direkte Omsetting-ontvanger het egter een belangrike nadeel. Omdat dieselfde plaaslike 

ossillatorfrekwensie gebruik word om  die hoër syband- of die laer sybandsein te ontvang sal 

dit ook ’n sein wat in die laersyband-spektrum is omset na oudio wat  dan  die verlangde sein 

sal steur. Dit word ‘n steursein genoem. Byvoorbeeld: veronderstel daar word na ‘n HSB-sein 

op 14,200 MHz geluister, maar daar is ook ‘n GG-sein op 14,199 MHz. As die 14-200 MHz 

plaaslike ossillator ook met die 14,199 MHz meng, sal ‘n 1 kHz oudiotoon gehoor word. Dit 

val dus binne die bereik van die 300 – 300 Hz van die HSB-sein en kan nie deur die 

laagdeurlaatfilter verwerp word nie. Omdat die frekwensie so naby die verlangde frekwensie 

is, kan die RF-deurlaatfilter dit ook nie verwerp nie. 

 

Die ongewenste sein aan die ander kant van die plaaslike ossillatorsein word ’n “spieëlbeeld 

genoem. Dus is die hoofnadeel van ‘n direkte omsetting-ontvanger sy onvermoë om 

steurseine te verwerp, of sy tekortkoming van “spieelbeeldverwerping”. Daar bestaan meer 

gesofistikeerde ontwerpe van die Direkte Omsetting-ontvanger wat in staat is om 

spieelbeeldseine te verwerp, maar hulle is baie gekompliseerd en val buite die bestek van 

hierdie kursus. 

 

Opsomming. 

 
Die sleuteleienskappe van ‘n ontvanger is sensitiwiteit, selektiwiteit en dinamiese bereik. 

Sensitiwiteit is die vermoë om swak seine te ontvang, selektiwiteit is die vermoë om tussen 
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nabyliggende seine te onderskei en dinamiese bereik is die vermoë om seine met groot 

verskille in seinsterktes te ontvang. 

 

In die ingestemde radiofrekwensie-ontvanger word al die filtrering van seine by 

radiofrekwensie gedoen. Gevolglik het dit swak selektiwiteit. Terugvoering, d.i. van die 

uitsetsein word teruggevoer na die ingang van die RF-versterker, verhoog beide die 

sensitiwiteit en die selektiwiteit van die IRF ontvanger, maar dit is geneig om te ossilleer. 

 

In die direkte omsetting-ontvanger, word die inkomende RF-sein d.m.v. menging in die 

produkdetektor en plaaslike ossillator na oudiofrekwensie verander. Die meeste van die 

selektiwiteit van ‘n direkte omsetting-ontvanger word deur die oudiofilters wat volg op die 

produkdetektor, bygedra. Direkte omsetting-ontvangers het baie beter selektiwiteit as IRF-

ontvangers.. 

Hersieningsvrae 

 

 

1 Die spesifikasie “een mikrovolt om beter as 20 dB sein-plus-ruis tot ruis 

verhouding te verskaf in ‘n deurlaatband van minder as 1 kHz” verwys na: 
a.  Sensitiwiteit. 

b.  Selektiwiteit. 

c.  Stabiliteit. 

d.  Beeldverwerping. 

 

2 Die vermoë van ‘n ontvanger om swak seine te ontvang en dit na ‘n redelike vlak 

te versterk is bekend as die ontvanger se: 
a.  Sensitiwiteit. 

b.  Selektiwiteit. 

c.  Q-faktor. 

d.  Versterkingsfaktor. 

 

3  Die sensitiwiteit van ‘n kommunikasie-ontvanger kan beter verander word deur: 
a.  Die insetspanning te verander. 

b.  Die RF-wins.te verander. 

c.  Die TF-frekwensie te wysig. 

d.  Die volumekontrole te verstel. 

 

4  Die dinamiese bereik van ‘n ontvanger word beskryf as: 
a.  Sy oudiouitset. 

b.  Die instembereik. 

c.  Die werkspanning. 

d.  Die bereik van seine waaroor dit bevredigend werk. 

 

5  Die RF-trap van ‘n ontvanger word gebruik om: 
a.  Sy sensitiwiteit te verbeter. 

b.  Sy selektiwiteit te verbeter. 

c.  Die frekwensie te verander. 

d.  Die toon van die sein te verander. 

 

6 Die vermoë van ‘n ontvanger om die verlangde sein te ontvang terwyl ander 

frekwensies verwerp word, is: 
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a. Sensitiwiteit. 

b. Selektiwiteit. 

c. ‘n Instemskaal. 

d. Golflengte. 

 

7 Die kring wat ‘n ontvanger se wins te verlaag na gelang die sein sterker word is 

bekend as: 
a. OWB.  (AGC) 

b. Filter. 

c. Smoorspoel. 

d. Selektor. 

 

8 Wat is ‘n S meter? 

a. ‘n Meter om syband-onderdrukking te meet. 

b. ‘n Meter om ongewenste uitsendings van ‘n sender te meet. 

c. ‘n Meter om relatiewe seinsterkte in ‘n ontvanger te meet. 

d. ‘n Meter om sonvloed te meet. 

 

9 Die uitset van ‘n direkte omsetting-ontvanger is die verskil tussen: 
a. Die KFO (BFO) en die inkomende sein.  

b. Die KFO (BFO) en die plaaslike ossillator. 

c. Die menger en TF-frekwensie. 

d. Die inkomende sein en die plaaslike ossillator. 

 

10 ‘n Radio wat die inkomende RF-sein versterk en dan ‘n diode aanwend om die 

AM sein te demoduleer, word genoem: 

a. ‘n Superhetrodine-ontvanger. 

b. ‘n Kristalstel. 

c. ‘n Ingestemde radiofrekwensie-ontvanger. 

d. ‘n Direkte-omsettingontvager. 

 

 

 

 162 van 276.



 

23-1 

 

Hoofstuk 23- Superheterodine Ontvanger 

Die Enkel Omsetting Superheterodine Ontvanger 

 

Die superheterodine ontvanger word algemeen deur radioamateurs gebruik. 
Dit verhoed beeldsteuring soos dit in die direkte omsetting-ontvanger 
ondervind word. Die superheterodine-ontvanger verander die inkomende RF-
sein na een of meer tussenfrekwensies voordat dit gedemoduleer word. Die 
blokdiagram van ’n tipiese enkelomsetting superheterodine ontvanger 
verskyn hie ronder.  
 

 

                                                                                         OWB 

                                                                                       Detektor 

                                          Menger                                             Menger   Versterker 

 

 

    Banddeurlaat-                                        TF                   

    filter                                                    Filter   

        Versterker 

                      Versterker 

 

                                         Plaaslike                                         Klop- 

                                         Ossillator                                       frekwensie- 

                                                                                                ossillator 

 

 

’n Enkelomsetting Superheterodine ontvanger 
 
 
Die RF-sein wat van die antenna kom word eerstens gefilter deur ’n 
banddeurlaatfilter. Soos in die geval van die direkte omsetting ontvanger kan 
dit ’n vaste ingestemde filter wees wat die hele amateurband dek aangesien 
die ontvanger nie op hierdie filter (bekend as die voorkieser) vir selektiwiteit 
staatmaak nie. Soos ons sal sien is die hoofdoel van die voorkieser om die 
beeldfrekwensie te verwerp. Die sein word dan deur die RF-versterker 
versterk, maar met nie te veel versterking nie, sodat die menger wat volg nie 
oorlaai word nie. In sommige ontwerpe word die RF-versterker weggelaat. 
 
In die eerste menger word die sein met die sein van die plaaslike verstelbare 
ossillator gemeng, maar in plaas daarvan. dat die menger die sein direk na 
oudio verander, word dit na ’n tussenfrekwensie (TF) verander. Die 
algemene tussenfrekwensies vir enkelomsetting superheterodine ontvangers 
is 455 kHz, 9 MHz en 10,7 MHz. 
 
Gestel ’n frekwensie van  14,200 MHz word ontvang en die tussenfrekwensie 
is 9 MHz. Dan kan die plaaslike ossillator se frekwensie 5,2 MHz wees want 
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die verskil tussen 14,200 en 5,200 MHZ is 9 MHz.(TF) of 23,2 MHz 
(aangesien die verskil tussen 23,20 en 14,20 MHz ook 9 MHz is). Ons kies 
vir hierdie voorbeeld ’n plaaslike ossillator met frekwensie 5,200 MHz 
aangesien dit binne die bestek is wat maklik deur ’n VFO gelewer kan word. 
 
Die 9 MHz so verkry word deur die TF-filter gevoer wat ’n baie nou 
banddeurlaatfilter is. Moderne ontvangers gebruik kristalfilters en vir hierdie 
voorbeeld is die kristalfilter se deurlaatband 9,000 3 MHz (300 Hz hoër as 9 
MHz)  tot 9,003 MHz (3 kHz hoër as 9 MHz) Seine binne hierdie bandwydte 
met min verswakking sal deurgelaat word, terwyl seine wat buite die 
bandwydte val, nie deurgelaat word nie. Dus watter komponente van die 
oorspronklike RF-sein sal dus binne die bandwydte van die filter val? ’n RF-
sein van 14,200 3  MHz wat met die 5,200 MHz ossillatorfrekwensie meng 
sal 9,000 3 MHz lewer en ’n sein van 14,203 0 MHz gemeng met 5,200 MHz 
lewer ’n sein van 9,003 0 MHz . Dus seine van 14,200 3 MHz tot 14,203 MHz 
sal deur die TF-filter deurgelaat word. Dit verteenwoordig ’n HSB-sein by ’n 
frekwensie van 14,200 MHz. 
 
Wat van seine aan die anderkant van 14,200 MHz?  Seine van 14,197 0 tot 
1,199 7 MHz sou ’n spieëlbeeld veroorsaak in ’n Direkte Omsetting 
ontvanger. Hulle sal met 5,200 MHz gemeng word en produkte van 8,997 0 
MHz tot 8,999 7 MHz lewer en sal deur TF-filter verwerp word en sal dus nie 
’n probleem veroorsaak nie. 
 
Daar is steeds ’n spieëlbeeldsein, maar in hierdie geval is dit ’n sein van  
3,800 3 MHz tot 3,803 0 MHz. ’n Sein van  3,800 3 MHz gemeng met 5,2 
MHz plaaslike ossillator lewer ’n produk van 9,000 3 MHz. (3,800 3 + 5,20 
MHz).  Dus, seine in die frekwensiespektrum 3,800 3 MHz tot 3,803 0 MHz 
sal as dit gemeng word met 5,20 MHz ook produkte in die TF-bereik van 
9,000 3 tot 9,003 0 MHz lewer wat deurgelaat word deur die TF-filter. Hierdie 
keer is die beeldsein egter vêr weg van die verlangde frekwensie van 14,20 
MHz. En kan dit maklik deur die filter voor die menger verwerp word, en dis 
die hoofdoel van die voorkieser. Dit moet die verlangde frekwensies naby 
14,20 MHz deurlaat terwyl spieelbeeldseine van om en by 3,8 MHz verwerp 
word. Gelukkig kan die frekwensies, (beeldsein) vêr weg van mekaar, maklik 
deur ’n eenvoudige deurlaatfilter, gemaak van induktors en kapasitore, 
verwerp word. 
 
Om die spieëlbeeldfrekwensie te bepaal, neem slegs die som van, en verskil 
tussen, twee maal die TF en die verlangde ontvangsfrekwensie. Byv. met ’n 
TF van 9 MHz, 2x9= 18 MHz. Die som van 18 MHz en die verlangde 
ontvangsfrekwensie van 14,2 MHz is 32,2 MHz. Dit is waar die 
spieëlbeeldfrekwensie sal wees indien die ossillatorfrekwensie hoër as die 
verlangde seinfrekwensie is. Die verskil tussen 2x TF nl. 18 MHz en die 
verlangde ontvangsfrekwensie, 14,2 MHz, is 3,8 MHz. Dit is hier waar die 
spieëlbeeldfrekwensie sal wees indien die plaaslike ossillator laer is as die 
verlangde ontvangsfrekwensie soos hierbo bereken, 
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Let op dat as die frekwensie van die plaaslike ossillator verander word, kan 
ons bepaal watter frekwensie van ’n RF-sein ook ’n TF van 9 MHz sal lewer.  
Byvoorbeeld, ’n plaaslike ossillatorfrekwensie van 5,3 MHz wat met ’n RF– 
sein van 14,3 MHz gemeng word, sal ’n TF van 9 MHz lewer. As die 
oorspronklike ontvangsfrekwensie van 14,2 MHz met 5,3 MHz gemeng word 
sal dit ’n TF van 8,900 MHz  lewer wat deur die TF-filter verwerp sal word. 
Dus kan ’n superheterodine ontvanger ingestem word deur die plaaslike 
ossillatorfrekwensie te verander (net soos in die geval van die die direkte 
omsetting ontvanger). 
 
Die kringe volgende op die TF-filter is feitlik identies aan die van die Direkte 
omsetting ontvanger. Die TF word versterk en dan gemeng met die sein van 
’n ander plaaslike ossillator, genoem “klopfrekwensie-ossillator” of KFO om 
die oudiosein te lewer en deur ’n oudioversterker versterk te word. Omdat die 
TF-sein op 'n vaste frekwensie van 9 MHz is, hoef die KFO nie verstelbaar te 
wees nie en kan 'n stabiele vaste frekwensie kristalossillator van 9 MHz vir 
die KFO aangewend word.  
 
Die outomatiese winsbeheer (OWB) werk net soos in die direkte omsetting 
ontvanger, behalwe dat die OW-beheerspanning van die 
tussenfrekwensiekring verkry word, i.p.v. die oudiofrekwensie-afvoer. Die 
OWB verkry van die TF is beter as die oudio gelewerde OWB want dit is in 
staat om vinniger te reageer as die seinsterkte vinnig verander. 
 
Dieselfde ontwerp kan aangewend word om GG-seine te ontvang. 
Byvoorbeeld om 'n GG-sein met ‘n frekwensie van 14,20 MHz te ontvang 
moet die plaaslike ossilator verstel word na 5,199 4 MHz wat dan 'n TF van 
9,000 6 MHz lewer en binne die deurlaatband van die kristalfilter is. Nadat dit 
versterk is, word dit met die 9,00 MHz KFO in 'n produkdetektor gemeng wat 
dan 'n oudiosein van 600 Hz lewer.  
 
Wat van laersybandseine? Die eenvoudigste manier is om ’n tweede TF-filter 
te gebruik wat ’n deurlaatband het van 8,997 0 MHz (3 kHz laer as 9 MHz) 
tot 8,997 MHz (300 Hz laer as 9 MHz). Hierdie filter kan gekies word i.p.v. die 
9,000 3 tot 9,003 0 MHz filter wanneer LSB-seine ontvang word. Wanneer 
van HSB na LSB geskakel word moet na die LSB-filter oorgeskakel word, die 
plaaslike ossillator en KFO -frekwensies bly onveranderd. Aangesien 
kristalfilters baie duur is, is die oplossing om dieselfde TF-filter te gebruik 
maar die frekwensies van die plaaslike en KFO moet verander word. 
Byvoorbeeld om ’n LSB-sein op 14,200 MHz te ontvang, en die 9,000 3 tot 
9,003 0 MHz TF-filter te gebruik, kan die plaaslike ossillator na 5,196 7 MHz 
en die KFO na 9,003 3 MHz verstel word. Bereken self en sien wat is die 
resultaat. 
 
Met hierdie ontwerp kan HSB, LSB en GG-seine ontvang word, maar wat 
van AM (DSB) -seine? Daar is twee maniere. Die eenvoudigste manier is om 
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die ontvanger net so te laat en die AM.-sein te ontvang asof dit 
enkelsybandseine is. Dit kan gedoen word deur die draer en die ander 
syband te ignoreer want dié sal deur die TF-filter verwerp word. ‘n Beter 
benadering is om ‘n ander TF-filter te kan kies, met ‘n deurlaatband van 
8,997 tot 9,003 MHz sodat ‘n 6 kHz bandwydte AM-sein deurgelaat kan 
word. Die produkdetektor word so ontwerp, dat, in die afwesigheid van ‘n 
KFO-sein, dit as ‘n halfgolfgelykrigter werk en die TF-sein na oudio 
voortbring (omhullingsdetektor). Op hierdie wyse geskied werklike AM.-
demodulasie wat die oorspronklike oudiofrekwensies getrou weergee al is 
die ontvanger nie perfek ingestem nie. 

Veelvuldige omsetting Superheterodine Ontvangers. 

 
Wanneer die TF van ’n enkelomsetting superheterodine ontvanger gekies 
word, is die oorweging spieëlbeeld-verwerping en selektiwiteit. Dit is makliker 
om baie selektiewe filters by lae frekwensies bv. 455 kHz te ontwerp. ‘n Lae 
TF beteken egter dat die spieëlbeeld-frekwensie naby die verlangde 
frekwensie is, wat dit moeilik maak om die spieëlbeeldfrekwensie effektief te 
verwerp. Omgekeerd, met ‘n hoë TF is die skeiding tussen die 
spieëlbeeldfrekwensie en die verlangde frekwensie groot, dus kan die 
spieëlbeeldfrekwensie maklik verwerp word terwyl die verlangde frekwensie 
deurgelaat word. Met ‘n hoë TF is dit moeilik om die vereiste selektiwiteit te 
bereik. 
 
Die oplossing vir hierdie probleem is om twee tussenfrekwensies in die 
ontwerp van superheterodine ontvangers te gebruik met ‘n hoë eerste TF 
met goeie spieëlbeeldfrekwensie-verwerping en ‘n lae tweede 
tussenfrekwensie vir goeie selektiwiteit. Moderne kristalfilters verskaf baie 
goeie selektiwiteit by frekwensies in die 9 MHz bereik wat hoog genoeg is om 
goeie spieëlbeeldfrekwensie-verwerping te verkry. In BHF- en UHF-
ontvangers word ’n hoë eerste TF vereis om ongewenste 
spieëlbeeldfrekwensie te verhoed.  
 
Die veelvuldige omsetting superheterodine ontvanger word steeds algemeen 
in kommersiële HF-ontvangers gebruik, maar vir ‘n effens verskillende rede. 
Die meeste kommersiële ontvangers en send/ontvangers bied goeie 
algemene dekking ontvangs want hulle kan op enige frekwensie in die MF- 
en HF-bande ontvang. (500 kHz tot 30 MHz). Ongelukkig lei dit tot ‘n 
probleem van “TF-deurlaat” as die menger nie goed gebalanseer is nie en 
toelaat dat van die oorspronklike RF-sein in die TF-afvoer verskyn. As die 
RF-seinfrekwensie dieselfde is as die TF sal dit deur die TF-filter deurgelaat 
word. Hierdie verskynsel word “ongewenste weergawe” genoem. Dit sal nie 
gebeur vir amateurbande as ‘n TF van 8,5 MHz gekies word wat nie naby 
amateurbande is nie. 
 
As die TF in enige spektrum van die ontvanger se ontvangsbereik is, sal dit 
onmoontlik wees om RF-seine by die TF te verwerp. Die oplossing is om ‘n 
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TF te kies wat of bokant of onderkant die ontvanger se bereik is, m.a.w. hoër 
as 30 MHz. Dit sal egter nie die nodige selektiwiteit hê nie terwyl ’n filter laer 
as die ontvangsbereik van die ontvanger bv. 455 kHz weer nie die 
spieëlbeeldverwerping sal besit nie. 
  
Die gewone oplossing is om ’n veelvuldige omsetting-superheterodine-
ontvanger te ontwerp met die eerste TF hoër as wat die ontvangsbereik is, 
vir goeie spieëlbeeldfrekwensie terwyl die tweede TF ’n laer frekwensie is om 
goeie selektiwiteit te verseker. Dit is bekend as “opomsetting” aangesien 
die inkomende frekwensie eerste na ‘n hoër frekwensie verander word. Die 
filter van die hoë TF is gewoonlik wyd genoeg om seine van alle modusse 
deur te laat, 12 of 15 kHz, as AM.-ontvangs ook verlang word. Baie nouer 
filters word gebruik vir die verskillende modusse (6 kHz filter vir AM en 2,4 
kHz vir ESB) vir die laer tweede TF, 
 
Die blokdiagram hier onder toon die voorste deel van die ontvanger (van 
antenna tot die filter) van ’n gewone algemene dekking veelvuldige superheterodine 

ontvanger.  

 

 
                                                                                                                                                     OWB 

                                                                                                                                   

   Menger    Menger 

          
          Skakel-                                    60 MHz                                                  9 MHz 
          banddeurlaat-                             Plafon-                                                    TF- 
          filters                                      filter                                                        filter 

 

       Versterker 
                                 Frekwensie-                                             2de

 Plaaslike 
                                 sintetiseerder                                            Ossillator 
                                 60,590 MHz                                            51 MHz 
 

 

Voorste deel van ’n Algemene Dekking, Dubbelomsetting Superheterodine 
Ontvanger 

 
Die ontwerp bevat ’n bank van geskakelde banddeurlaatfilters en die 
voorkieser om die bereik 0,5 – 30 MHz te dek met goeie spieëlbeeld 
verwerping. Die eerste plaaslike ossillator is ’n frekwensiesintetiseerder met 
frekwensiebereik 60,5 – 90 MHz wat die inkomende RF-sein opomset na die 
eerste TF van 60 MHz. Hier word dit deur die “plafon” -filter gefiltreer met ‘’n 
bandwydte van 12 kHz. Die doel van die “plafon” -filter is om seine naby 
genoeg aan die verlangde frekwensie te verwerp en wat ’n 
spieëlbeeldweergawe by die tweede menger mag veroorsaak. Die TF-sein 
word versterk en dan omgeset na die tweede TF van 9 MHz. Die kring verder 
is dieselfde as ’n gewone enkel-omsetting ontvanger.  
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Ruisbegrenser en -onderdrukkers 

 
Baie algemene bronne van amplitudegemoduleerde ruis, ontwikkel 
amplitudepulse van korte duur maar hoë amplitude, wat oor ’n wye 
frekwensiespektrum strek. Dit mag taamlik baie energie bevat weens die hoë 
amplitude. Sulke ruis kan van natuurlike oorsprong wees, soos donderstorms 
en van menslike oorsprong, soos onvoldoende onderdrukking van 
ontstekingstelsels. Steuring deur hierdie bronne kan verminder word deur 
ruisbegrensers- en onderdrukkers wat op omtrent alle moderne 
send/ontvangers beskikbaar is. 
 
’n Ruisbegrenser is ’n baie eenvoudige kring wat die maksimum amplitude 
van die ontvangssein begrens soos hier onder aangetoon. 
 
Ingang                         - en                                         Afvoer 

0,5 V piek 

 

     Diodes 

 

 
 

                      Kringdiagram van ’n Ruisbegrenser 

 

 

Gestel die insetsein het ’n maksimum amplitude van 0,5 V piek onder 
normale omstandighede. Dit is minder as 0,6 V vorentoe voorspanning van 
die diodes, dus hulle gelei nie, en die insetsein sal onveranderd na die afvoer 
deurgelaat word. Gestel nou ‘n ruispuls ontwikkel ‘n sein met amplitude van 5 
V. Sodra die amplitude 0,6 V oorskrei sal die diodes gelei, en sal dit die 
afvoer effektief tot ’n maksimum van 0,6 V verminder en dus die energie van 
die ruissein verminder. 
 
Die ruisonderdrukker is ’n meer ingewikkelde tipe van die gedagte. Dit merk 
die groot amplitude van die inkomende ruissein op en skakel onmiddellik die 
oudioafvoer van die ontvanger heeltemaal vir ’n vooraf bepaalde tyd af, tipies 
’n paar millisekondes. Hoewel dit die verlangde sein en die ruis blokkeer, 
word dit nie deur die luisteraar opgemerk nie, want die menslike oor is redelik 
onsensitief vir baie kort gapings in die klank. Die gevolglike degradering van 
die sein is baie minder as wat die hoë amplitude piek sou veroorsaak het. 
 

Frekwensiemodulasie (FM) Ontvangs 

 
Die basiese superheterodine ontwerp kan ook gebruik word vir frekwensie-
gemoduleerde (FM) seine. Die produkdetektor word egter in hierdie geval 
met ’n Foster-Seeley diskriminator of ’n verhoudingsdetektor vervang.. 

  R 
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Hierdie kringe verander frekwensie-veranderinge in spanning-veranderinge 
en onttrek so die modulasie van ’n FM sein. 
 
Die diskriminator werk deur die plasing van die FM-sein op die helling van ’n 
selektiewe filter sodat veranderinge in frekwensie van die FM-sein 
veranderinge in spanning veroorsaak. Dit verander die frekwensie-modulasie 
in ’n gesamentlike amplitude en frekwensie modulasie, en ’n diode detektor 
word gebruik om die modulasie uit die AM.-komponent te onttrek. 
 

 

Relatiewe 

amplitude 

 

          AHOOG 

 

 

 

              AD 

 

 

          ALAAG 

 

 

 

 

 

 

                                                         FLAAG                FD                  FHOOG 

                                                                           Frekwensie 

 

 

Die grafiek toon hoe die helling van die hoogdeurlaatfilter gebruik kan word 
om frekwensie-modulasie na amplitudemodulasie te verander. Soos die 
seinfrekwensie van FD, die middelfrekwensie, na FHOOG verander, styg die 
amplitude van die uitset van AD na  AHOOG. As die frekwensie van FD na FLAAG  
daal, sal die amplitude van die uitset ook van AD  na  FLAAG daal. 
 
Omdat die diskriminator ook sensitief is vir veranderings in amplitude van die 
insetsein, moet dit voorafgegaan word deur ’n begrenser.  Dit is ’n kring wat 
die amplitude van die sein begrens sodat amplitudeveranderings nie na die 
diskriminator of verhoudings-detektor gevoer word nie. Die begrenserkring is 
identies aan die ruisbegrenser wat vroeër bespreek is, behalwe dat in ‘n FM-
ontvanger word die kring met ‘n hoër sein gevoer , sodat die diodes gelei en 
die uitsetsein tot ‘n piekspanning van 0,6 V klem. Op hierdie wyse sal die 
uitset van die begrenser altyd 0,6 V wees ongeag die amplitude van die 
insetsein. Die blokdiagram hier onder toon die finale TF-trap van ‘n tipiese 
FM-ontvanger.  
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       Versterker 

 

          TF-filter                            Begrenser           Diskriminator           Oudio-uitset 

 

 
Finale TF-trap van ‘n FM-ontvanger 

 

Wanneer die ontvangssein baie swak is, is die begrenser oneffektief en sal 
die diskriminator op die amplitudeveranderings reageer, wat ‘n gesuis in die 
oudio sal veroorsaak. Soos die sein sterker word en die begrenser in werking 
kom, sal die gesuis verminder, ‘n proses wat onderdrukking genoem word. 
Om te verhoed dat die gesuis die luisteraar pla as daar geen ontvangssein is 
nie, word ‘n onderdrukkerkring in die meeste FM-ontvangers ingebou, wat 
die oudio-afvoer afskakel (stilmaak) as die ontvangssein laer as ‘n minimum 
vlak, bekend as onderdrukkerdrumpel, daal,. Die onderdrukkerdrumpel kan 
m.b.v. ‘n onderdrukkerkontrole verstel word. 

Opsomming 

 
Die superheterodine ontvanger verander die inkomende RF-sein na een of 
meer tussen-frekwensies voordat dit gedemoduleer word. In superheterodine 
ontvangers ontstaan ’n 2de kanaal steuring wanneer dit ook met die plaaslike 
ossillator gemeng word en dan dieselfde tussenfrekwensie geskep word as 
die verlangde ontvangssein.  

Die 2de kanaal steuring sal gelyk wees aan die som van twee maal die 
tussenfrekwensie en die verlangde seinfrekwensie. Die rol van die voorkieser 
is om die inkomende RF-seine van die spieëlbeeld en 2de kanaal 
steurfrekwensies te verwerp om ongewenste weergawe in die ontvanger te 
verhoed. Die keuse van die tussenfrekwensie is ’n oorweging tussen 
selektiwiteit en beeldverwerping  (beter by hoë TF). Indien ’n enkel TF nie 
voldoende selektiwiteit en beeldsteuring-verwerping verskaf nie, kan dan ’n 
dubbelomsetting ontwerp oorweeg word, met ’n hoë eerste TF om goeie 
beeldsteuring te lewer en laer 2de TF om goeie selektiwiteit te verseker. 

 
Ruisdempers beperk die amplitude van die ruispulse, dus verlaag die effek 
op die ontvanger. Ruisonderdrukkers skakel die oudio-afvoer vir ’n kort tydjie 
(’n paar millisekondes) af wanneer die hoër amplitude vergesel van die 
ruispulse teenwoordig is. 
 
FM-seine word met ’n Foster-Seeley diskriminator of verhouding-detektor na 
oudioseine omgeskakel. Die diskriminator word voorafgegaan deur ’n 
beperker om te verhoed dat dit deur veranderinge in die amplitude van die 
sein geaffekteer word. Swak FM-seine het ’n suis eienskap en soos die 
seinsterkte verhoog en die beperker in werking kom, verdwyn die suisgeluid, 
’n proses bekend as onderdrukking. Die meeste FM-ontvangers het ’n 
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drempel-funksie wat die oudio onderdruk as geen sein ontvang word nie om 
die hinderlike suis te verhoed. 

Hersieningsvrae 

 
1 In ‘n FM-ontvanger is die effek as voldoende sein die beperker 

aanskakel en die agtergrond ruis verminder bekend as: 
a. Demping. 
b. Drumpel. 
c. Na-verskerping. 
d. Onderdrukking. 
 
2 Die selektiwiteit van ‘n ontvanger word meestal bepaal deur: 
a. Versterking van TF- en RF-trappe. 
b. Bandwydte van TF- en RF-trappe. 
c. Sensitiwiteit van RF- en TF- trappe. 
d. Stabiliteit van RF- en TF-trappe. 
 
3 Watter trap in ‘n superheterodine ontvanger wat bedoel is om 

AM-seine te ontvang, word die ontvange radioseine met die 
plaaslike ossillator saamgevoeg om ‘n afvoer van die ontvanger 
se tussenfrekwensietrap te lewer? 

a. Die menger. 
b. Die detektor. 
c. Die RF-versterker. 
d. Die oudioversterker. 
 
4 In superheterodine ontvangers word die vasstelling van die 

eerste TF deur twee algemene beginsels bepaal: 
a. Hoë TF lewer goeie spieëlbeeldverwerping maar lae TF lewer beter 
selektiwiteit. 
b. Hoë TF lewer goeie spieëlbeeldverwerping en goeie selektiwiteit. 
c. Lae TF lewer goeie spieëlbeeldverwerping en hoë TF lewer goeie 
selektiwiteit. 
d. Lae TF lewer goeie spieëlbeeldverwerping en goeie selektiwiteit. 
 
5 Die funksie van ‘n TF-versterker in ‘n superheterodine ontvanger 
is om: 
a. Sensitiwiteit te verbeter. 
b. Selektiwiteit te verbeter. 
c. Die menger-afvoer te buffer. 
d. Die luidsprekerafvoer te versterk. 
 
6 Hoe kan die selektiwiteit van ‘n TF-versterker verbeter word? 
a. Verandering in toevoerspanning. 
b. Verandering in sy weerstand. 
c. Deur gebruik van ‘n banddeurlaatfilter. 
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d. Deur gebruik van ‘n laagdeurlaatfilter. 
 
7 Die omskakeling van ‘n Enkelsybandsein in ‘n ontvanger vereis 
‘n: 
a. Draer toevoeg-ossillator. 
b. Spesiale antenna. 
c. ESB-versterker. 
d. Spesiale transformator. 
 
8 ‘n Superheterodine ontvanger se plaaslike ossillatorfrekwensie is 

hoër as die inkomende RF-sein. As sy TF 450 kHz is en hy is 
ingestem op ’n ontvangsfrekwensie van 14 100 kHz sal ‘n 2de 
kanaal steurfrekwensie: 

a. By hierdie instempunt gehoor word as ‘n sterk sein op 15 000 kHz 
teenwoordig is: 
b. Verder op in die instemband as ‘n sterk sein op 15000kHz 
teenwoordig is.. 
c. By hierdie punt as ‘n sterk sein op 13 650 kHz teenwoordig is. 
d. Verder op in die instemband as ‘n sterk sein op 13650 kHz 
teenwoordig is. 
 
9 In ‘n enkel omset superheterodine ontvanger met ‘n TF van 450 

kHz word ‘n sein op 12 000 kHz en weer op 12 900 kHz gehoor. 
Hierdie 2de sein is bekend as: 

a. Kruismodulasieprodukte. 
b. Bandspreiprodukte. 
c. 2de kanaal steuring. 
d. Na-verskerping seine. 
 
10 Die proses waardeur ‘n ontvanger se lokale ossillator en 

mengerresonansie ‘n konstante TF verskil behou, is bekend as: 
a. Volging. 
b. Isolasie 
c. Afskerming. 
d. Verswakking. 
 
11 Die verlangde kring om ‘n ESB-sein te demoduleer is: 
a. ‘n Produkdetektor. 
b. ‘n Volgolf-gelykrigter. 
c. ‘n Colpitts-ossillator. 
d. ‘n Kristal-ossillator. 
 
12 Die produkdetektor word gebruik om: 
a. Vierkantgolwe te ontsyfer. 
b. Ruisseine uit te balanseer. 
c. Ongewenste terugvoer te verminder. 
d. ESB-en GG-modulasie te ontsyfer. 
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13 Wat is die doel van ‘n detektor in ‘n ontvanger? 
a. Om die inkomende sein te versterk. 
b. Om die drempelkring te aktiveer.. 
c. Om die aan/af lig te aktiveer. 
d. Om die modulasiesein te herproduseer. 
 
14 Elektriese steuring op ontvangs kan die beste beperk word d.m.v. 
‘n: 
a. Drempelkring. 
b. Ruisbeperker. 
c. Isolasietransformator. 
d. Ontkoppelde luidspreker. 
 
15 Die ontvangsfasiliteit wat die oudiokring afskakel as die 

seinsterkte onvoldoende is: 
a. ‘n Ruisbeperker. 
b. ‘n Drempelkring. 
c. ‘n VOX kring. 
d. ‘n oudio winsbeheer. 
 
16 Om beeldsteuringontvangs op BHF-ontvangers te verhoed. het 
hulle gewoonlik:  
a. Lae TF-frekwensies. 
b. Kristalbeheerde plaaslike ossillators. 
c. ‘n Stabiele KFO (BFO). 
d. High IF frequencies. 
 
17 ‘n Twee-omsetting ontvanger bevat: 
a. Twee TF-versterkers by verskillende frekwensies. 
b. Twee RF-voorversterkers. 
c. Stereo oudiokringe. 
d. Twee antennaverbindings. 
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Hoofstuk 24 - Sendontvangers en Bandomvormers  

Alhoewel in die vroeë dae van amateurradiosenders en -ontvangers gewoonlik 
aparte items was, word hulle in die moderne praktyk gewoonlik in ‘n enkele stuk 
toerusting gekombineer, die sogenaamde sendontvanger.  Sendontvangers het 
verskeie voordele bo dié van aparte senders en ontvangers: 
 

� Dit is makliker om die sender en ontvanger tegelykertyd in te stem, dus 
hoef die gebruiker nie die sender en ontvanger apart op dieselfde 
frekwensie in te stem nie. 
 

� Heelwat van die stroombaan wat ossillators of sintetiseerders, filters, 
antennaskakeling, mikroprosesseerders, en vertonings insluit, word deur 
beide die sender en ontvanger gebruik, wat tot gevolg het dat ‘n 
sendontvanger goedkoper is as ‘n aparte sender en ontvanger. 

 
� Installasie is eenvoudiger, met minder spasie en kabels wat benodig 

word.. 
 
Vir hierdie redes sluit feitlik elke moderne sender ook ontvangsfasiliteite in, ten 
minste vir die bande waarop dit ook kan uitsaai.  Baie moderne sendontvangers 
bied ook “algemene dekking” op ontvangs, dit is die fasiliteit om ook seine buite 
die amateurbande te kan ontvang. 
 
Ten einde die maksimum hoeveelheid komponente met beide die sender en 
ontvanger gesamentlik te gebruik, sal hulle tipies dieselfde frekwensie-
omvormingskema gebruik, maar in omgekeerde volgorde.  By voorbeeld, indien 
die ontvanger ‘n dubbelomvorming superheterodiene-ontvanger is, met TF’s van 
60 en 9 MHz, dan sal die sender heelwaarskynlik ESB opwek met gebruik van 
die filtermetode teen 9 MHz. (Dit laat hergebruik van die 9 MHz kristalfilter toe).  
Daarna word dit opwaarts gemeng tot 60 MHz met gebruik van die ontvanger se 
klopfrekwensieossillator.  Daarna word dit teruggemeng vanaf 60 MHz tot by die 
werklike sendfrekwensie (wat toelaat dat dieselfde sintetiseerder vir sowel send 
as ontvangs gebruik word).  Dubbelgebruik van stroombane word vêrder 
bevorder aangesien populêre gebalanseerde mengers (soos die passiewe 
diodemengers) in werklikheid omkeerbaar is – ‘n sein ingestuur by die RF-poort 
sal met die  ossillator meng om ‘n sein by die TF-poort te lewer, terwyl ‘n sein 
ingestuur by die TF-poort met die sein van die PO sal meng en ‘n sein by die 
RF-poort sal lewer.  Baie filters werk ook ewe goed in beide rigtings.  Die 
diagram hier onder toon ‘n eenvoudige ESB-sendontvanger wat verskeie van 
die funksionele blokke hergebruik.  “LDF” staan vir “laagdeurlaatfilter”, “BDF” vir 
“banddeurlaatfilter” en “VFO” vir “veranderbare frekwensie-ossilator”. 
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          Luidspreker 
     Versterker     Versterker 

             

                              Versterker 

                 BDF 

       Menger    Menger 

                

               S/O Skakelaar            BDF                     Kristal-                                                                 

                                                                               filter             

 

                 LDF 

                                                                 VFO                                              Kristal- 

          ossillator

  Versterker  Verstelbare Ossillator    

        Versterker 

                                                                                                     Versterker

     

            

         Mikrofoon 
 

 Blokdiagram van ‘n Eenvoudige ESB-sendontvanger  
 

Daar is twee aparte seinpaaie deur die sendontvanger, afhangende van die 
stand van die send/ontvangskakelaars (dit sal heelwaarskynlik geskied met 
gebruik van elektroniese skakeling of relês).  Met die skakelaars in die stand 
getoon , is die sendontvanger in die ontvangsmodus.  Die sein vanaf die 
antenna word deur \n banddeurlaatfilter gefilter, deur ‘n RF-versterker versterk, 
deur nog ‘n banddeurlaatfilter gestuur en dan met ‘n sein vanaf die VFO deur ‘n 
menger na die TF verander.  Teen die TF gaan dit deur ‘n smalbandkristalfilter 
wat al die frekwensies behalwe die vereiste sein verwyder en dan word dit in die 
TF-stadium versterk en uiteindelik in die produkdetektor gedemoduleer met 
gebruik van die sein vanaf die kristalossillator wat as ‘n klopfrekwensie-ossilator 
(KFO) vir die ontvanger funksioneer. 
 
Tydens uitsending (met al die skakelaars ns die ander posisie oorgeskakel) 
word die sein vanaf die mikrofoon deur die voorversterker versterk en dan na 
die demodulator gevoer wat nou as ‘n gebalanseerde modulator funksioneer.  
Die uitset van die gebalanseerde modulator word versterk, gefilter deur die 
kristalfilter, om die ongewenste syband te verwyder, en tot die finale 
uitsetfrekwensie vermeng met gebruik van die sein vanaf die VFO.  Die uitset 
gaan deur ‘n banddeurlaatfilter om die ongewenste mengproduk te verwyder en 
dan in die kragversterker (KV) versterk en finaal gefilter ten einde enige 
harmonieke te verwyder.  Hierdie ontwerp gebruik die menger, produkdetektor, 
kristalfilter, VFO, kristalossillator en een van die banddeurlaatfilters in beide die 
ontvangs- sowel as die sendkringe. 
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Meeste sendontvangers vir amateuraanwendings is ontwerp om met ‘n 

ongebalanseerde antenna met 50 Ω impedansie gebruik te word. 
 

Die Bandomsetter 

 
‘n Bandomsetter is ‘n apparaat wat dit moontlik maak dat ‘n sendontvanger op ‘n 
ander frekwensieband kan uitsaai en ontvang as wat dit oorspronklik voor 
ontwerp is.  Dit word bereik deur gebruik te maak van ‘n  ossillator en menger 
wat die uitset van die sender na die nuwe frekwensieband verander en die 
ontvangseine op hierdie band te verander na ‘n frekwensie waarop die 
sendontvanger kan ontvang. 
 
By voorbeeld, ‘n 2 m-bandomsetter mag frekwensies in die band 28 – 30 MHz 
(in die 10 m amateurband) na 145 – 146 MHz (die 2 m-band) verander.  Dit kan 
gedoen word deur die seine met ‘n 116 MHz  ossillatorsein te meng.  In die 
sendmodus sal die som van die LO-sein en ‘n insetsein in die 28 – 30 MHz-
band ‘n uitset in die 144 – 146 MHz-band lewer, terwyl in die ontvangsmodus 
sal die verskil tussen ‘n insetsein van 144 – 146 MHz en die 116 MHz PO ‘n 
uitset in die band 28 – 30 MHz lewer. 
 
Meeste bandomsetters is ontwerp om in die sendmodus teen lae krag te werk, 
gewoonlik naastenby 0 dB {1 mW), wat dan deur ‘n kragversterker gevolg word 
om die sein te versterk.  Party sendontvangers het ‘n spesiale verbinding vir 
bandomsetters, wat ‘n laekrag RF-sein vir aandrywing voorsien.  Andersins 
moet ‘n verswakker gebruik word om die sender se uitsetsein te verswak tot ‘n 
vlak wat die bandomsetter met veiligheid kan hanteer. 
 
Soortgelyk aan sendontvangers gebruik bandomsetters gewoonlik komponente 
soos die  ossillator, menger en filters vir beide send en ontvangs.  Hulle 
send/ontvangskakeling word gewoonlik deur die sendontvanger beheer, met 
gebruik van sy S/O-beheeruitset.  ‘n Blokdiagram van ‘n tipiese 2 m-
bandomsetter verskyn hier onder.  Dit sluit ‘n kragversterker vir uitsaai in en ‘n 
ontvangs-voorversterker om swak seine te versterk en daarmee vir verliese in 
die menger te vergoed. 
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S/O-beheer  

 

         Versterker  

Na 10 m  

Sendontvanger        Menger  

 

       BDF                                      BDF                                                     BDF 

       28-30 MHz                          144-146 MHz                                      144-146 MHz 

 

 

                              

                             Ossillator.                                                                        

                               116 MHz    Versterker 

 

 

Blokdiagram van ‘n 2 m Bandomsetter 
 
By uitsaai, word die laevlaksein van die sendontvanger gefilter deur die 28 – 30 
MHz banddeurlaatfilter en dan gemeng met die 116 MHz-sein vanaf die 
plaaslike ossillator.  Dit wek ‘n “somproduk” in die 144 – 146 MHz-band op, en ‘n 
“verskilproduk” in die 90 – 88 MHz-band op.  Die banddeurlaatfilter wat na die 
menger volg, verwerp die verskilproduk.  Die 144 – 146 MHz-produk word deur 
die kragversterker versterk en deur ‘n finale banddeurlaatfilter gestuur om enige 
harmonieke te verwyder. 
 
Met ontvangs word die sein vanaf die antenna deur die 144 – 146 
banddeurlaatfilter gefilter, deur ‘n laeruis-voorversterker versterk en weer gefilter 
om enige beeldseine in die 88 – 90 MHz-band te verwyder.  Dit word dan met 
116 MHz vanaf die LO gemeng wat ‘n “somproduk” van 262 – 264 MHz en ‘n 
“verskilproduk” van 28 – 30 MHz lewer.  Die 28 – 30 MHz-banddeurlaatfilter 
verwerp die ongewenste  “somproduk” en laat die 28 – 30 MHz-sein deur na die 
sendontvanger. 
 
Let daarop dat omsetters tipies frekwensies vanaf enige plek in ‘n hele band na 
‘n ooreenstemmende plek in ‘n ander band verander, dus het ‘n omvormer nie ‘n 
instembare plaaslike ossillator nodig nie, die instemming word al in die 
sendontvanger waaraan dit verbind is, gedoen   Sommige sendontvangers 
verskuif die frekwensie-aanduiding wanneer ‘n omvormer gebruik word., 
byvoorbeeld, die sendontvanger mag ‘n lesing tussen 144 en 146 Mhz gee 
wanneer dit in werklikheid tussen 28 en 30 MHz ingestem word, en dus die 
werklike gebruiksfrekwensie van die omvormer aandui. 
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Opsomming 

 
‘n Bandomsetter bestaan uit ‘n sender en ontvanger wat in een eenheid 
gekombineer is.  Hulle is gerieflik om te gebruik en kos minder as twee aparte 
eenhede aangesien verskeie komponente vir beide ontvangs- sowel as 
sendfunksies gebruik word. 
 
Bandomsetters maak dit moontlik vir sendontvangers om in nuwe 
frekwensiebande uit te send en te ontvang.  Dit word gedoen deur die uitset van 
die sender of die inset vanaf ‘n antenna met ‘n vaste frekwensie van ‘n plaaslike 

c. ‘n VOX kring. 
 ossillator te meng en dus die frekwensie na ‘n nuwe band ete verander.  
Bandomsetters benodig gewoonlik ‘n insetkrag van ongeveer 1 mW vir 
uitsending en sorg moet gedra word dat hulle nie oordryf word nie. 
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Hoofstuk 25 – Antennas 

Antennas verander elektriese energie, wat geleiers benodig om dit te gelei, 
na elektromagnetiese energie, wat in die ruimte uitgestraal kan word. 
 
„n Elektriese stroom wat in „n geleier vloei wek „n magnetiese veld op in die 
ruimte rondom die geleier.  Hierdie is die verskynsel waarop die werking van 
elektromagnete gebaseer is.  Indien die stroom in die geleier teenoor tyd 
verander, dan sal die magneetveld rondom die geleier ook teenoor tyd 
verander.  Dus, in ooreenstemming met die beginsel van induksie, sal „n 
wisselende magneetveld „n wisselende elektriese veld tot gevolg hê, en, 
omgekeerd, sal „n wisselende elektriese veld „n wisselende magneetveld tot 
gevolg hê.  Dus, vêrder, deur „n stroom in „n geleier te laat wissel, word „n 
wisselende magneetveld geskep wat op sy beurt tot „n wisselende elektriese 
veld aanleiding gee en op sy beurt weer „n wisselende magneetveld skep 
ens. ens.  Die resulterende interafhanklike wisselende elektriese en 
magnetiese velde word elektromagnetiese golwe genoem en kan oor groot 
afstande voortplant.  Teen die frekwensies waarin ons geïnteresseerd is , is 
hierdie elektromagnetiese golwe radiogolwe, alhoewel hitte, lig, en X-strale 
ook voorbeelde van elektromagnetiese golwe, maar teen hoër frekwensies, 
is. 
 
In elektromagnetiese golwe is die elektriese en magnetiese golwe reghoekig 
(of loodreg) teenoor mekaar, en beide is loodreg op die rigting van die 
beweging van die golf.  Dus, as die rigting horisontaal met betrekking tot die 
oppervlakte van die aarde is, sal die magnetiese veld vertikaal wees, en as 
die elektriese veld vertikaal is, is die magnetiese veld horisontaal.  Ons 
verwys na die polarisasie van die elektromagnetiese golwe in 
ooreenstemming met die oriëntasie van die elektriese veld.  Dus, as die 
elektriese veld horisontaal georiënteerd is, dan is die golf horisontaal 
gepolariseerd, terwyl as die elektriese veld vertikaal georiënteerd is, dan is 
die golf vertikaal gepolariseerd.  In die fisika word na die elektriese veld as die 
E-veld verwys en na die magnetiese veld as die H-veld. 
 
Die oriëntasie van die elektriese veld (en dus die polarisasie van die 
radiogolwe) stem ooreen met die oriëntasie van die geleier wat die stroom dra 
wat die radiogolwe opwek, dus sal „n antenna wat uit horisontale geleiers 
bestaan, horisontaal gepolariseerde radiogolwe opwek, terwyl „n antenna wat 
uit vertikale geleiers bestaan, vertikaal gepolariseerde radiogolwe opwek. 
 
Polarisasie is belangrik omdat „n vertikaal gepolariseerde antenna nie op 
horisontaal gepolariseerde golwe sal reageer nie, en omgekeerd.  Dus, vir 
siglynkommunikasie is dit belangrik dat die polarisasie van die sendantenna 
dieselfde as die ontvangsantenna sal wees. 
 

Die Halfgolfdipool 
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Die halfgolfdipool is „n eenvoudige antenna wat bestaan uit „n ½-golflengte 
draad wat in die middel deur „n radiofrekwensie spanningsbron gevoer word. 
 
 
                                ¼ λ                                                          ¼ λ 
                                                                    ~ 
 

„n Halfgolfdipool 
 
Veronderstel dat „n wisselspanning teen die resonante frekwensie van die 
dipool, dit is die frekwensie waarvoor elke kant van die dipool presies een 
kwart golflengte lank is, aangewend word. 
 
Beskou „n tydstip in tyd wanneer een kant van die spanningsbron positief is, 
en die ander kant negatief is.  Die effek sal wees om elektrone uit dié kant 
van die dipool te onttrek wat aan die positiewe terminaal van die 
spanningsbron verbind is, en om elektrone in te stoot in dié kant van die 
dipool wat aan die negatiewe terminaal van die spanningsbron verbind is.  
Aangesien elektrone mekaar afstoot soos jy elektrone in die draad aan die 
negatiewe kant van die spanningsbron inforseer, sal hulle die elektrone wat 
alreeds in die draad is ook afstoot en hulle dus na die einde van die draad 
aanstoot.  Soos een elektron „n bietjie aanbeweeg, sal dit sy buurman afstoot 
en dié forseer om ook aan te beweeg en so aan en op dié manier word 
veroorsaak dat „n golf langs die draad af beweeg.  Hierdie golf sal teen die 
spoed van lig beweeg tot dit die einde van die draad bereik, waar elektrone 
nie vêrder kan opbondel nie aangesien daar nie meer plek is om vêrder te 
beweeg nie.  By hierdie punt sal die golf aan die einde van die draad 
weerkaats en terugbeweeg na die voerpunt. 
 
Die effek is soortgelyk aan wat jy sal waarneem indien jy „n aantal biljartballe 
in „n reguit lyn sal opstel met een aan die einde van die lyn teenaan die 
kussing en jy dan die een vêrste van die kussing af na sy buurman skiet.  
Elke bal sal die volgende een tref, en so met die lyn af, tot by die laaste bal, 
wat teenaan die kussing is, en dus nie kan beweeg nie.  Die “biljartbalgolf  ” 
word dan vanaf die kussing weerkaats en beweeg terug in die 
teenoorgestelde rigting.  Die biljartbalgolf beweeg egter nie teen die spoed 
van lig nie! 
 
Soortgelyk in die dipool, wanneer „n oombliklike potensiaalverskil by die 
voerpunt (die plek waar die spanningsbron aan die antenna verbind is) sal dit 
golwe veroorsaak wat vanaf die voerpunt na beide ente van die draad 
beweeg, waar hulle na die voerpunt teruggekaats sal word .  Aan een kant, 
die kant waar die negatiewe potensiaal aangewend word, sal die golf bestaan 
uit „n toename in die elektrondigtheid; “saamgeperste elektrone”, soos die 
biljartbal-analogie.  Aan die ander kant, die kant waar die positiewe potensiaal 
aangewend word, sal die golf bestaan uit „n verminderde elektrondigtheid 
aangesien elektrone deur die positiewe potensiaal uit die draad onttrek word. 
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Hierdie golwe moet beide „n kwart golflengte na die einde van die draad aflê, 
en nog „n kwart golflengte in die teenoorgestelde rigting voordat hulle tot by 
die voerpunt terugkeer, „n totale distansie van een halfgolf.  Dus een halfgolf 
later keer die golwe na die voerpunt terug maar nou in die teenoorgestelde 
rigting.  Maar, omdat dit „n halfgolf later in tydsduur is, sal die spanningsbron 
omgekeerde polariteit hê en dus nou die elektrone in die omgekeerde rigting 
aanstoot.  En, dit is nou dieselfde rigting wat die geweerkaatste golf in 
beweeg, dus sal die omgekeerde polariteit van die spanningsbron doe 
geweerkaatste golf versterk.  Nog „n halfgolf later sal die golwe weer van die 
ente van die drade geweerkaats word, en die spanningsbron sal weer 
polariteit omkeer en die golwe van verhoogde en verlaagde elektrondigtheid 
versterk wat heen en weer in die draad beweeg soos water wat heen en weer 
in „n bad teen sy kante slaan. 
 
Omdat die aangewende spanning altyd die golwe versterk, kan „n redelik lae 
spanning (oor „n klein aantal siklusse) „n groot beweging van elektrone 
teweegbring, met ander woorde „n groot stroom tot gevolg hê (aangesien die 
elektrone ladingdraers is wat heen en weer vloei, en dus „n wisselstroom is 
wat in die antenna vloei).  Onthou dat volgens Ohm se wet , R = V/I, merk ons 
dat die voerpuntweerstand laag is aangesien „n klein V „n groot I veroorsaak.  

In werklikheid is die voerpuntweerstand van „n halfgolfdipool ongeveer 72 . 
 
Die feit dat die weerstand nie nul is nie, beteken dat die antenna energie 
vrystel of krag lewer.  Waar gaan hierdie krag heen?  Dit word as radiogolwe 
vanaf die antenna uitgestraal.  Hierdie skynbare weerstand van die antenna 
wat veroorsaak deur die uitstraling van energie daarvandaan veroorsaak 
word, word genoem die uitstralingsweerstand van die antenna. 
 
Jy sal ook opmerk dat by die middelpunt van die antenna die elektrone baie 
vry is om te beweeg, dus sal „n groot stroom vloei.  Hoe nader jy egter na die 
ente van die antenna beweeg, hoe minder vry is die elektrone om te beweeg 
en by die ente van die antenna kan die elektrone feitlik nie meer beweeg nie.  
Dit beteken dat daar „n groter stroom in die middel van die antenna vloei as 
by die ente.  Indien jy „n grafiek van stroomvloei in die antenna superponeer 
op die diagram van die antenna, dan sal jy iets soortgelyk aan wat hier onder 
getoon word sien: 
     Stroom 
 
 
 
                                 ¼ λ                                                      ¼ λ 
                                                                    ~ 
     Voerpunt 
 
   Die Stroomverspreiding in „n Halfgolfdipool 
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Soos jy sal opmerk, is die stroom die grootste in die middel van die dipool en 
verminder dit na die endpunte daarvan.  Omdat dit die stroom wat in die 
antenna vloei is wat primêr verantwoordelik is vir die opwekking van 
radiogolwe, kan hulle gevisualiseer word as dat hulle van die punt van die 
grootste stroom ontspring, dit word die stroomlus by die senter van die 
antenna genoem.  Dit het „n aantal praktiese implikasies, by voorbeeld, die 
ente van „n antenna kan gebuig word sonder dat dit die eienskappe van „n 
antenna veel sal beïnvloed, aangesien die ente relatief onbelangrik is in 
soverre as wat dit op uitstraling „n invloed het. 
 
Alhoewel die stroom na die punte toe afneem, gebeur die teenoorgestelde 
met die spanning, dit is die hoogste aan elke punt van die dipool.  In die 
algemeen, stem punte van hoë stroom (stroomlusse) ooreen met punte van 
lae spanning (spanningsnodusse), en punte van lae stroom (stroomnodusse) 
ooreen met punte van hoë spanning (spanningslusse).  Wees dus versigtig vir 
oop ente van antennas, waar daar geen stroom vloei nie aangesien daar 
altyd hoë spannings teenwoordig is. 
 
Die stroomverdeling, en die ooreenstemmende spanningsverdeling, word 
genoem “staande golwe” aangesien hulle „n golftipe vorm het (naastenby 
soos „n sinusgolf), maar die punte van hoogste en laagste strome en 
spannings beweeg nie, hulle staan stil.  „n Ander manier om aan staande 
golwe te dink, is dat hulle veroorsaak word deur die interaksie tussen die 
golwe wat vanaf die voerpunt na die punte van die antenna beweeg en die 
weerkaatste golwe wat na die voerpunt terugbeweeg. 
 
Ons volgende taak is om te bereken in watter rigting die dipool sal uitstraal, 
dit word genoem die uitstralingspatroon van die antenna.  Dit is baie maklik 
vir „n antenna wat slegs „n enkele punt van maksimum stroom, soos „n dipool, 
het.  Wanneer „n wisselstroom in „n draad vloei, straal dit die sterkste in „n 
rigting loodreg met die draad uit, en al swakker hoe vêrder jy van die 
loodregte rigting afwyk.  Dit word hier onder getoon, waar die lengte van elke 
pyl die sterkte van die uitstraling wat van die draad af kom in elke rigting 
voorstel. 
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      Uitstralingspatroon van „n Dipool 
 
In hierdie geval is die dipool die vertikale lyn in die middel van die diagram.  
Let op hoe die sterkste uitstraling loodreg (teen „n reghoek) met die draad is, 
en die sterkte van uitstraling afneem hoe vêrder die hoek van die loodregte 
afwyk.  Daar is geen uitstraling in die rigting van die as van die draad nie (dus 
vertikaal op of af in die diagram op hierdie bladsy nie). 
 
In werklikheid teken ons nie uitstralingspatrone soos hierdie met pyle nie. In 
teendeel, ons trek net „n lyn wat die punte van die pyle met mekaar sal 
verbind.  Met ander woorde, die afstand van die senter van die diagram tot by 
die lyn stel die sterkte van die uitstraling in daardie rigting voor.  Die volgende 
diagram is die uitstralingspatroon vir „n dipool wat op hierdie manier, die 
gewone, geteken is: 
 
 

 
        Uitstralingspatroon van „n Dipool in Vry Ruimte 
 
Alhoewel die dipool nie aangetoon word nie, is dit ook soos in die vorige 
diagram ge-oriënteer, vertikaal op die papier in die senter van die diagram.  
Die kurwes verteenwoordig die relatiewe sterkte van die veld in elke rigting, 
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hoe groter die afstand van die middelpunt van die diagram na die lyn, hoe 
sterker is die uitstraling in daardie rigting.  Let op die nulle (punte van 
minimum uitstraling) aan die ente van die dipool (vertikaal op en af in die 
tekening).  Die dipool sal natuurlik ewe sterk in alle rigtings loodreg daarop 
uitstraal, nie net in twee rigtings (na links en regs) soos in die diagram getoon 
nie.  Indien jy driedimensioneel daaraan dink, sal dit soos „n kar se buiteband 
lyk met die draad in die middel.  As ons van „n lyn op die verlengde as van die 
draad terugkyk, sal die patroon lyk soos hier onder aangetoon: 
 
 

 
 
Uitstralingspatroon van „n Dipool in vry ruimte van „n punt in lyn gesien 
 
Die punt in die middel stel die draad voor soos inlyn gesien, en die 
sirkelvormige uitstralingspatroon toon aan dat dit ewe goed in alle rigtings 
uitsaai. 
 
Hierdie diagramme toon die uitstralingspatroon van „n dipool in die vry ruimte, 
dit is ver weg van die grond.  Die grond weerkaats radiogolwe, dus om die 
uitstralingspatrone van antennas wat in die nabyheid van die grond is (soos 
alle normale amateurantennas), moet ons ook die invloed van hierdie 
weerkaatsings in ag neem.  In die algemeen ontstaan die golwe wat 
vêrafgeleë punte bereik by twee punte, „n direkte golf vanaf die antenna en „n 
golf wat deur die grond weerkaats is.  Afhangende van die verskil tussen die 
distansies wat deur die golwe afgelê word, mag hulle mekaar versterk, of 
hulle mag mekaar uitkanselleer. 
 
Veronderstel dat ons die dipool horisontaal en op „n sekere hoogte bokant die 
grond gemonteer is, dan sal die patroon soos van bo gesien baie soos die 
patroon in vry ruimte daar uitsien. 
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Horisontale uitstralingspatroon van „n horisontaalgemonteerde halfgolfdipool 
dipool, naby die grond soos van bo gesien 
 
Die dipool is weereens van bo na onder in die vlak van die bladsy georiënteer 
en ons kyk loodreg na die bladsy.  Hierdie is wat ons „n horisontale 
uitstralingspatroon noem.  Die hoofeffek van die grondweerkaatsings is dat 
die “nulle” aan die ente van die dipool (rigtings van geen uitstraling) nou 
ingevul is, maar daar is steeds baie minder uitstraling van die ente van die 
dipool as reghoekig met die draad, ongeveer 13 dB minder volgens die skaal 
van die diagram.  Om hierdie rede praat ons van „n horisontale dipool as „n bi-
direksionele antenna, wat twee rigtings bevoordeel (links en regs in die 
diagram hierbo) ten koste van die ander rigtings. 
 
Die nabygeleë grondoppervlak het „n baie groter invloed op die vertikale 
uitstralingspatroon van die antenna, as wanneer daar geen grondoppervlak 
sou wees nie.  Ons vind die volgende uitstralingspatroon: 
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Die weerkaatsings deur die grond het meeste van die laehoek- en 
hoëhoekuitstralings uitgekanselleer wat net een lus aan elke kant laat oorbly, 
met „n hoek van maksimumuitstraling van ongeveer 27º in hierdie geval.  Die 
presiese patroon hang af van die hoogte van die antenna bokant die grond.  
In hierdie geval is dit een halfgolflengte bokant die grond.  Indien ons dit tot 
een volgolflengte lig, sal die patroon lyk soos hier onder getoon: 
 

 
 

 186 van 276.



 

25-9 

 

Daar is nou twee lusse in elke rigting , een teen „n redelik lae hoek, (14º), en 
een teen „n hoër hoek (47º).  In die algemeen, hoe hoër ons die dipool bokant 
die grond lig, hoe meer lusse kom te voorskyn en hoe laer word die 
elevasiehoek van die laagste lus. 
 
Laehoekuitstraling is baie wenslik vir langafstandkontakte, dus as die maak 
van langafstandkontakte „n prioriteit is, dan is hoe hoër jou antenna, hoe 
beter, ten minste vir horisontaal gepolariseerde antennas soos hierdie dipool. 
 
Die dipool word normaalweg as „n horisontale antenna gebruik, maar dit kan 
ook as „n vertikale antenna gemaak word indien verkieslik, veral vir die BHF- 
en UHF-bande waar die golflengte korter is en die hoogte wat benodig word 
meer redelik is.  „n Vertikale dipool het dieselfde uitstralingspatroon as die 
kwartgolf vertikale antenna wat hier onder bespreek word. 
 
„n Horisontale halfgolfdipool word soms „n “Hertzantenna” genoem aangesien 
hierdie tipe antenna die eerste was wat deur Gustav Hertz, die Duitse fisikus 
wie se naam ook vir die frekwensie-eenheid gebruik word, gebruik is. 
 

Die Kwartgolf Vertikale Antenna 

 
„n Ander populêre antenna is die kwartgolf vertikaal.  Dit bestaan uit „n kwart 
golflengte draad wat vertikaal gemonteer is en by sy basis gevoer word, met 
die ander kant van die aandryfspanning aan die aarde verbind.  Dit werk soos 
“een helfte van „n dipool”, met die terugkeerpad vir die stroom deur die grond. 
 
 
        
 
 
 
                                                                    ¼ golflengte 
 
 
 
 
                                                                 Voerpunt 
 
 
 
 
   „n Kwartgolf Vertikale Antenna 
 
Daar is nie veel sin daarin om van die uitstralingspatroon van „n kwarrtgolf 
vertikale antenna in die vry ruimte te praat nie, aangesien dit die grond as een 
van sy verbindingspunte benodig!  Die vertikale uitstralingspatroon vir die 
vertikale kwartgolf oor die grond is soos hier onder aangetoon: 
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  Vertikale uitstralingspatroon van „n kwartgolf vertikale antenna 
 
 
Die horisontale patroon, soos van bo gesien, sal net „n sirkel wees, aangesien 
die antenna in alle rigtings eners uitsaai wanneer van bo daarna gekyk word.  
Antennas wat in alle horisontale rigtings ewe sterk uitsaai, word alomgerigte 
antennas genoem.  
 
Alhoewel die kwartgolf vertikale antenna in teorie eenvoudig is, het dit „n 
praktiese probleem wat moeilik is om te oorkom: dit is moeilik om lae 
impedansie grondverbindings teen radiofrekwensies te bewerkstellig.  „n 
Aardpen soos die wat vir huishoudelike elektriese installasies gebruik word, 
sal gewoonlik nie „n lae impedansie by radiofrekwensie bied nie en die 
weerstand van die gevolglike grondverbinding sal veroorsaak dat krag as hitte 
in die grond vrygestel word eerder as wat dit deur die antenna uitgestraal 
word.  Alhoewel „n vertikale kwartgolf sal werk, sal jy vind dat maklik tot 75% 
of meer van die krag wat aangewend word vermors sal word deur die grond 
te verhit eerder as om uitgestraal te word. 
 

Die stralingsweerstand van „n kwartgolf vertikale antenna is ongeveer 36 .  
Die effektiewe grondweerstand dra egter ook by tot die impedansie wat by die 
voerpunt gesien word, wat gewoonlik heelwat hoër as hierdie waarde is. 
 
„n Kwartgolf vertikale antenna word partykeer „n “Marconi-antenna” genoem 
aangesien hierdie tipe antenna eerste deur Guglielmo Marconi, die uitvinder 
van draadlose telegrafie en pionier van transatlantiese kommunikasie, 
gebruik is. 
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Die “Grondvlakantenna” 

 
Een oplossing vir die probleem om „n lae impedansie RF-grondverbinding te 
bewerkstellig is om die vertikale antenna 1/8 golflengte of meer bokant die 
grond te lig en dit teen 3 of 4 kwartgolflengte radiale, eerder as teen die 
grond, te voer.  Die radiale ageer effektief as die “ontbrekende kant” van die 
dipool, maar omdat hulle in teenoorgestelde rigtings wys, kanselleer die 
uitstralings deur hulle en die uitstraling deur die vertikale draad, genoem die 
uitstraler, bly alleen oor. 
 
 
                                                                         ¼ golflengte 
 
 
 
 
                                                                         Radiale 
 
 
 
 
 
 
 
    „‟n ¼ Golflengte  “Grondvlak” Antenna 
 
Die radiale in „n grondvlak mag plat uitgelê word (soos in die diagram getoon) 
of hulle kan skuins na onder gerangskik word.  Met plat radiale sal die 

uitstralingsweerstand tussen 20  en 26  wees, afhangende van hoe hoog 
die antenna bokant die grond gemonteer word.  Skuins radiale sal die 
voerpuntweerstand verhoog, dus met die regte skuinshoek (ongeveer 45º) 

kan die impedansie tot 50  verhoog word, wat „n goeie aanpassing vir 
koaksiale kabels bied wat gewoonlik gebruik word om sulke antennas mee te 
voer.  Die uitstarlingspatroon van „n “grondvlak”-antenna is identies aan dié 
van „n kwartgolf vertikaal. 
 

Kort Antennas 

 
„n Antenna wat korter is as die lengte wat vir resonansie benodig word sal 
ietwat kapasitiewe reaktansie toon.  By voorbeeld, „n vertikale antenna wat 
ietwat korter as „n kwart golflengte is, sal „n hoeveelheid kapasitiewe 
reaktansie hê.  Dit kan uitgekanselleer word deur „n ekwivalente hoeveelheid 
induktiewe reaktansie in serie met die antenna in te voeg.  Dit kan gedoen 
word met die gebruik van „n induktor wat „n laaispoel genoem word, wat by 
die basis (basislading) of in die middelpunt (senterlading) van die antenna 
geplaas word.  Senterlading is meer effektief as basislading maar dit 
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bemoeilik die meganiese ontwerp van die antenna aangesien die antenna 
ook die gewig van die laaispoel moet dra. 
 
Soortgelyk sal antennas wat effens langer as dit wat vir resonansie benodig 
word induktiewe reaktansie vertoon, wat uitgekanselleer kan word met die 
gebruik van „n serieverbinde kapasitor, maar hierdie gevalle is minder 
algemeen. 
 
 

Lusantennas 

 
„n Vol golflengte lus is „n ander eenvoudige antenna.  Lusse kom in alle vorms 
voor: vierkante, reghoeke en driehoeke om net „n aantal te noem.  Die 
diagram hieronder toon „n “vierkantlus”, wat „n vierkantvorm het.  Alle kante is 
een kwart golflengte lank. 
 
 
 
 
 
 
             ¼ Golflengte 
 
 
 
                                                                 ~ 
 

 
     „n Vierkantlus 

 
Aangesien elke kant van die lus een kwart golflengte lank is, is die totale 
lengte van die lus een golflengte.  In lusse is daar geen ent in die antenna 
waarvandaan die golf weerkaats kan word nie, dus hou dit aan om rondom 
die lus te gaan totdat dit by die voerpunt terugkom en steeds in dieselfde 
rigting gaan.  Indien die lengte van die lus een golflengte lank is, dan sal die 
aangewende spanning weer in dieselfde rigting wees en dus sal die golf wat 
in die rondte in die lus sirkuleer, versterk word, wat aan die lus „n relatief lae 
en suiwer weerstand voerpuntimpedansie besorg.  Die stralingsweerstand 
van „n lus is „n bietjie meer as dié van „n dipool aangesien daar meer draad is 
om elektromagnetiese golwe uit te straal (onthou dat die stralingsweerstand 
die skynbare weerstand is wat veroorsaak word deur die uitstraling van 

elektromagnetiese golwe vanuit die antenna), tipies ongeveer 130 . 
 
Die lus word gewoonlik vertikaal opgerig.  Daar is twee punte van hoë stroom 
in die lus, een by die voerpunt en die ander een halfpad rondom die lus.  
Indien die voerpunt in die middel van een van die horisontale drade (soos in 
die diagram getoon) is, dan sal beide punte van hoë stroom horisontale 
strome dra en die resulterende uitstraling sal horisontaal gepolariseerd wes.  
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Aan die ander kant, as die lus by die middelpunt van een van die vertikale 
drade gevoer word, dan sal die punte van maksimum stroom dra wat in „n 
vertikale rigting vloei en die resulterende uitstraling sal vertikaal gepolariseerd 
wees. 
 
Die uitstralingspatroon van „n horisontaal gepolariseerde, een golflengte lus is 
soortgelyk aan die van „n dipool, met die sterkste uitstraling reghoekig op die 
horisontale drade van die lus,  Dit kon verwag word want die lus is in effek 
twee horisontale dipole wat vertikaal op „n afstand van een kwart golflengte 
tussen mekaar gespasieer is. 
 
 
 
 

 
 Horisontale uitstralingspatroon van „n  horisontaal gepolariseerde 
vierkantlus 
 

Gevoude Dipool 

 
Die gevoude dipool is „n volgolflengte lus wat “platgedruk” is in „n vorm 
soortgelyk aan „n dipool 
                    λ½  
 
 
                                                            Voerpunt 
 

 191 van 276.



 

25-14 

 

„n Gevoude Dipool 
 
Sy uitstralingspatroon is dieselfde as die van „n dipool, maar sy 

uitstralingsweerstand is ongeveer 300 .  Dit is hoër as die van „n normale 
dipool omdat daar meer draad is wat uitstraal. 
 

Multi-element Antennas 

 
Tot dusvêr het ons antennas beskou wat almal uit net een uitstralende 
element bestaan het.  Hierdie antennas is prakties en maklik om te bou maar 
het beperkte rigtingeienskappe, dit is, die vermoë om meer energie in een 
rigting, ten koste van ander rigtings, uit te straal.  Enkelelement vertikale 
antennas is alomgerig, dit is hulle straal ewe goed in alle rigtings uit, terwyl 
die dipool en vierkantlus bidireksioneel is, twee rigtings word ten koste van 
ander rigtings begunstig. 
 
As die ligging van „n radiostasie wat ons wil kontak egter aan ons bekend is, 
dan sal dit beter wees indien ons „n antenna het wat so veel as moontlik krag 
in een rigting kan uitstraal en ons dan die antenna so  kan rig dat die 
maksimum uitstraling na daardie stasie sal geskied sonder dat veel krag in 
ongewenste rigtings uitgestraal word.  Dit sou „n gerigte antenna wees, een 
wat een rigting bevoordeel. 
 
Dit blyk dat ten einde „n gerigte antenna te maak ons ten minste twee 
uitstralende elemente benodig wat uit fase uitstraal.  Dit kan op twee maniere 
bereik word.  In aangedrewe opstellings word al die elemente aangedryf, dit is 
krag word aan hulle voorsien in die korrekte faseverhouding deur middel van 
„n faseringsnetwerk.  In parasitiese opstellings word slegs een element 
aangedryf, maar die antenna is so ontwerp dat die aangedrewe element 
strome in die ander parasitiese elemente opwek. 
 
„n Eenvoudige aangedrewe opstelling bestaan uit twee vertikale elemente wat 
een kwart golflengte uitmekaar is en teen 90º uit fase aangedryf word.  Die 
volgende diagram toon so „n opstelling aan soos van bo gesien: 
 
 
                                                      ¼ golflengte 
 
 
 
                                 A                                                               B 
 
                                 90º                                                             0º 
 
 
Beskou die geval waar die golf in element A, die linkerhandse element, dié in 
element B aan die regterhand met 90º lei; of omgekeerd, die golf in element B 
yl met 90º agter dié in element A.  Beskou dat radiogolwe element B verlaat 
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en in die rigting van A beweeg.  Aangesien die elemente „n kwart golflengte 
uitmekaar gespasieer is, sal dit radiogolwe een kwart van „n siklus neem om 
van B na A te beweeg en teen daardie tyd sal die fase van element A reeds „n 
kwartsiklus gevorder het, of „n volgende 90º‟, dus addisioneel tot die 90º 
faseverskil wat alreeds tussen die elemente bestaan.  Dus teen die tyd dat 
radiogolwe van B by A aankom, is hulle 180º uit fase met die radiogolwe wat 
A in dieselfde rigting verlaat (dus van regs na links) en sal hulle dus 
uitkanselleer. 
 
Beskou egter radiogolwe wat A in rigting B verlaat.  Teen die tyd dat hulle B 
bereik, sal die fase van B 90º vooruitgegaan het, wat opmaak vir die 90º 
fasevertraging van die sein wat element B aandryf.  Dus, wanneer radiogolwe 
van A by B aankom, sal hulle in fase wees met die radiogolwe wat by element 
B ontstaan, en sal hulle dus mekaar versterk in die rigting van links na regs in 
die diagram.  Dus sal golwe wat van regs na links beweeg uitgekanselleer 
word terwyl golwe van links na regs versterk sal word en golwe in ander 
rigtings sal gedeeltelik gekanselleer of gedeeltelik versterk word, volgens 
wiskundige beginsels wat te ingewikkeld is om hier daarop in te gaan.  Die 
resulterende uitstralingspatroon word hier onder aangetoon: 
 
 
 

 
Hierdie besondere vorm word „n “kardioïde” genoem en is „n voorbeeld van „n 
gerigte  uitstralingspatroon.  Let op die uitstekende nuluitstraling van regs na 
links, waar die twee seine mekaar presies uitkanselleer. 
 
Alhoewel dit lyk of die aangedrewe opstelling lyk of dit „n eenvoudige manier 
is om „n gerigte patroon te verkry, is daar praktiese komplikasies.  In 
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besonder, dit is nie so eenvoudig as wat dit voorkom om die nodige 90º 
faseverskil tussen die twee seine te verkry nie aangesien die elemente wat 
aangedryf word verskillende impedansies sal hê weens interaksie tussen 
hulle.  Nogtans het hulle „n voordeel deurdat eenvoudig die faseverhouding 
tussen die elemente te verander, die uitstralingsrigting verander kan word 
sonder dat dit nodig is om fisies die antenna te roteer. 
 

Die Yagi  

 
Die volle naam vir hierdie antenna is die “Yagi-Uda-opstelling”, en is genoem 
na Yagi en sy opsiener Uda wat dit in 1926 ontwikkel het.  Maar die 
geskiedenis was „n bietjie onvriendelik teenoor Professor Uda, en 
normaalweg word slegs na die antenna as „n Yagi verwys. 
 
Die Yagi bestaan uit twee of meer halfgolf-dipoolelemente waarvan een, die 
aangedrewe element, aan die sender gekoppel, word.  Die ander element, of 
elemente, is parasitiese elemente.  Dit beteken dat strome deur middel van 
induksie in hulle geïnduseer word.  Een van die parasitiese elemente is 
gewoonlik „n weerkaatser, wat beteken dat dit „n element is wat aan die 
anderkant van die aangedrewe element is as wat die verlangde rigting van 
uitstraling is, en dat die ander elemente (indien enige) rigters sal wees, dus 
elemente geplaas in die verlangde rigting van uitstraling.  Die weerkaatser is 
gewoonlik effens langer as „n aangedrewe element ten einde die verlangde 
fasering te verkry, terwyl die rigters gewoonlik effens korter as die 
aangedrewe element sal wees.  Die uitleg van „n tipiese vierelement Yagi 
word hier onder aangetoon: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Rigting van maksimum uitstraling 
 
 
 
 
 
  Weerkaat-   Gedrewe       Eerste     Tweede 
    ser             Element          Rigter     Rigter 
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Die gaping in die aangedrewe element is die voerpunt waar die voerlyn vanaf 
die sender verbind sal word.  Die fasering tussen die elemente word bereik 
deur „n versigtige keuse van elementlengtes en spasiërings  sodat die 
uitstraling versterk word in die verlangde uitstralingsrigting en in ander rigtings 
gekanselleer word.  Die uitstralingspatroon van „n vyfelement Yagi word hier 
onder aangetoon:  
 
 

 
Let daarop hoe gerig die patroon is, dit is hoeveel uitstraling in die verlangde 
rigting gaan (van links na regs) teenoor uitstraling in ander rigtings. 
 
Hierdie eienskap maak dit „n uitstekende antenna vir amateurgebruik, 
aangesien soveel uitstraling as moontlik op „n vêrafgeleë ontvanger gerig kan 
word.  Yagis is populêr onder amateurs op die hoër amateurbande veral die 
20, 15 en 10 meterbande en hoër.  Hulle word gewoonlik op torings 
gemonteer tesame met „n elektriese roteerder sodat hulle in enige 
kompasrigting gerig kan word.  Op die laer bande skep hulle groot afmetings 
probleme. 
 
Ander elementopstellings kan ook gebruik word om aangedrewe of 
parasitiese opstellings te maak.  Byvoorbeeld die vierkantlus, gewoonlik 
kortweg net die “lus” genoem, is „n parasitiese opstelling wat uit twee of meer 
vierkantluselemente bestaan.  Gerigte antennas, insluitende Yagis en lusse, 
word dikwels “rigstralers” genoem. 
 

Antennawins 
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Antennas versterk nie seine nie, dit  verhoog nie die krag van seine nie.  „n 
Rigstraler, soos „n Yagi, sal egter meer van die beskikbare krag in „n 
spesifieke rigting uitstraal.  Ons praat van die wins van „n antenna en bedoel 
daarmee die mate waartoe dit daarin slaag om sy uitstraling in „n bepaalde 
rigting te konsentreer.  Wins word in desibel uitgedruk, en dit is „n maatstaf 
van hoeveel meer krag die antenna in die mees gunstige rigting uitstraal in 
vergelyking met die krag wat „n verwysingsantenna in sy mees gunstige 
rigting uitstraal. 
 
Twee verskillende verwysings is in algemene gebruik.  Die een is die 
halfgolfdipool, in welke geval die eenheid van wins dBd is (desibel met 
verwysing na „n dipool).  By voorbeeld, indien dit gevind word dat „n Yagi vier 
keer meer krag in sy mees gunstige rigting as „n dipool uitstraal, met ewe veel 
insetkrag in beide gevalle, dan het dit „n wins van 6 dBd. 
 
Die ander verwysing is die isotropiese antenna.  Dit is „n denkbeeldige 
antenna wat ewe goed in alle rigtings uitstraal, nie net in alle horisontale 
rigtings nie (dit sou „n alomgerigte antenna soos „n vertikaal kon wees), maar 
in alle rigtings, ook boontoe en ondertoe.  Alhoewel dit baie moeilik sou wees 
om so „n antenna te kan bou, is dit maklik om te bereken wat sy 
uitstralingsterkte sou wees indien dit gebou kon word, dus deur die sterkte 
van die uistraling van „n werklike antenna te meet, kan dit vergelyk word met 
die berekende uitsralingsterkte van „n isotropiese antenna, wat „n winssyfer in 
die eenhede dBi (dB met verwysing na „n isotropiese antenna) gee. 
 
In vry ruimte, dit is sonder inagneming van aardweerkaatsings, het „n dipool „n 
wins van 2,1 dBi.  Dus, indien die winssyfer van „n antenna in die vry ruimte in 
dBd bekend is, kan dit na dBi verander word deur net 2,1 by te tel.  Indien 
aardweerkaatsings egter in ag geneem word, dan kan die wins van „n dipool 
tot soveel as 8,2 dBi wees.  So, wees dus baie versigtig met die interpretering 
van winssyfers wat in dBd uitgedruk word, jy moet weet of die 
verwysingsdipool op dieselfde hoogte bokant die grond as die van die 
antenna is, of die grondeienskappe dieselfde is en of dit in die vry ruimte is. 
 
„n Winsantenna gee wins wanneer dit ontvang sowel as wanneer dit uitstraal.  
„n Antenna met „n wins van 3 dBd sal seine vanuit die gewenste rigting met 
tweemaal soveel krag by die antennaterminale lewer as wat „n dipool sou 
lewer.  Hierdie eienskap is nie op sigself in die besonder bruikbaar nie 
aangesien die beperkende faktor in ontvangerprestasie gewoonlik 
atmosferiese geraas is.  Maar, gerigte antennas reageer ook nie op geraas 
wat uit ander rigtings as die gunstige rigting kom nie, en hierdie vermindering 
in geraas (beide van menslike oorsprong en wat natuurlik ontstaan) verleen 
aan gerigte antennas „n aansienlike voordeel met ontvangs. 
 
Wees op jou hoede met die aanvaarding van gepubliseerde syfers vir 
antennawins.  Dit is baie moeilik om die werklike wins van „n antenna te meet, 
en vervaardigers weet dat aankoopsbesluite dikwels gebaseer word op die 
winssyfer vir „n antenna en hulle maak van allerhande kunsgrepe gebruik om 
die winssyfers van hulle antennas op te blaas.  Kommersiële firmas is nie 
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alleen te blameer nie, en ontwerpe gepubliseer in amateurradio-publikasies 
mag ook ooroptimistiese syfers kwoteer.  Wees ook suspisieus wanneer die 
winssyfer vir „n antenna in ”dB” aangegee word, sonder om die 
verwysingsantenna te kwoteer.  „n Syfer in desibel sonder „n verwysing is 
betekenisloos, en enigiemand wat dit nie verstaan nie moet nie as „n outoriteit 
op inligting aangaande antennawins beskou word nie. 
 

Effektiewe Isotropies Uitgestraalde Krag  

 
Veronderstel dat „n Yagi en „n dipool opgestel is sodat maksimum krag in die 
rigting van dieselfde ontvanger uigestraal word, en dat die Yagi „n wins van 6 
dBd het.  Dan, as 100 W aan die dipool gelewer word, en slegs 25 W aan die 
Yagi, sal die seinsterkte in die gewenste rigting dieselfde wees aangesien die 
wins van die Yagi opmaak vir sy laer insetkrag. 
 
Partykeer is dit handig, of wenslik, om te weet wat die hoeveelheid krag is wat 
in die gewenste rigting uitgestraal word, ongeag wat die insetkrag is, of wat 
die wins van die antenna is.  Dit kan uitgedruk word in terme van die 
Effektiewe Isotropiese Uitgestraalde Krag, (EIUK), (in Engels “Effective 
Isotropic Radiated Power” (EIRP), wat die krag is wat jy sou benodig om met 
„n isotropiese antenna die hoeveelheid energie in die verlangde rigting uit te 
stuur.  EIUK kan bereken word deur die krag wat werklik voorsien word te 
vermenigvuldig met die antennawins met verwysing na „n isotropiese 
uitstraler. 
 
By voorbeeld, veronderstel ons Yagi het „n wins van 13 dBi, dws. „n wins van 
20 teenoor dié van „n isotropiese uitstraler, en die insetkrag is 25 W.  Dan sal 
die EIUK wees = 20 * 25 W = 500 W.  Dit beteken ten einde dieselfde 
hoeveelheid uitstraling in die verlangde rigting vanaf „n isotropiese uitstraler te 
verkry, jy dit met 500 W sou moes voorsien het. 
 
EIUK kan gebruik word om te spesifiseer hoeveel krag benodig word om oor 
„n sekere afstand te kan werk.  By voorbeeld, die krag benodig om „n satelliet 
te bereik mag as 1 000 W EIUK gespesifiseer wees.  Dit kan bereik word deur 
100 W inset aan „n antenna met „n wins van 4 dBi te lewer, of 100 W aan „n 
antenna met „n 10 dBi wins of 10 W aan „n antenna met „n 20 dBi wins. 
 

Benuttigingsgraad 

 
Die benuttigingsgraad van „n antenna is die hoeveelheid krag uitgesaai (in 
enige rigting) uitgedruk as „n persentasie van die krag wat aan die antenna 
gelewer word.  Dus, indien 100 W aan „n antenna gelewer word, maar slegs 
40 W in die vorm van radiogolwe uitgesaai word, dan is die benuttigingsgraad 
40%.  Die oorblywende energie word as hitte in die antenna-elemente en die 
grond naby die antenna vrygestel. 
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Aangesien die stralingsweerstand van „n element vinnig afneem soos die 
lengte van „n element verminder word tot minder as „n kwartgolflengte (vir „n 
dipool), mag antennas wat baie korter as hierdie standaardlengtes ook baie 
lae benuttigingsgrade hê.  Dit beteken nie dat dit nie sal werk nie, 
radiogolfvoortplanting is so dat dit baiemaal baie min uitgestraalde krag 
benodig vir „n suksesvolle kontak, maar „n oneffektiewe antenna sal nie goed 
genoeg wees wanneer toestande swak is nie. 
 

Multibandantennas 

 
Dit is dikwels handig om net een antenna op verskeie bande te kan gebruik.  
Met agt bandtoekennings in net die HF-spektrum alleen (3 tot 30 MHz), is dit 
vir baie min amateurs moontlik om „n aparte antenna vir elke band op te rig.  
Daar is twee belangrike aspekte aangaande multibandantennas wat in 
oorweging geneem moet word nl.: uitstralingspatroon en impedansie-
aanpassing. 
 
In hierdie afdeling sal nie in diepte op die uitstralingspatrone van 
multibandantennas ingegaan word nie, behalwe om daarop te wys dat die 
patrone baie op verskeie bande kan verskil en dat dit „n belangrike aspek is 
om te oorweeg met die ontwerp van multiband gerigte antennas. 
 
Sendontvangers vir amateurs word gewoonlik ontwerp vir „n 

antennaimpedansie van 50 , en die gebruiklike koaksiale kabels word ook 

met „n impedansie van 50  vervaardig, dus sou dit verkieslik wees dat die 

ideale antenna ook „n impedansie van naby 50  sal hê, of dan „n impedansie 

wat maklik aan 50  aangepas kan word.  Hierdie vereiste is nie moeilik om 
met enkelbandantennas te bereik nie.  Die impedansie van „n dipool is 

ongeveer 72 , en dié van „n vertikaal ongeveer 36 , beide wat aanvaarbaar 

is om sonder probleme direk met 50  koaksiale kabel gevoer te word.  Op 
ander bande mag die impedansie egter heeltemaal verskillend wees.  By 
voorbeeld, indien „n 20 m dipool op 10 m gebruik sou word, sal die 

impedansie in die omgewing van 5 000  wees, wat nie „n goeie aanpassing 

vir 50  sal wees nie. 
 
Daar is vier gebruiklike oplossings vir die impedansie-aanpassingsprobleem. 
 
Eerstens, jy kan „n antenna-aanpassingseenheid gebruik.  In baie literatuur 
word dit verkeerdelik „n “Antenna Tuning Unit” genoem, maar dit word ook 
“antenna coupler” of “Transmatch” genoem en hierdie twee terme is nader 
aan die waarheid.  Die apparaat se funksie is om „n laeverlies verbinding  
tussen twee dele van „n installasie met verskillende impedansies te 
bewerkstellig, soos tussen „n voerlyn en „n antenna of „n sendontvanger en „n 
voerlyn.  Ons sal die term antenna-aanpasser vir hierdie apparaat gebruik. 
 
Jy kan „n eenvoudige enkelelementantenna soos „n dipool gebruik en dit op 
enige frekwensie van belang aanpas met die gebruik van „n antenna-
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aanpasser.  Vir hierdie opset om effektief te kan werk, moet óf die aanpasser 
naby die antenna ge-installeer word óf „n laeverlies, hoë-impedansie voerlyn 
(oopdraadlyn) gebruik word om die aanpasser aan die antenna te koppel.  Jy 

kan nie enige graad van effektiwiteit verwag indien jy 50 m van 50  
koaksiale kabel na die antenna aanlê nie met die aanpasser aan die 
sendontvanger se kant nie, dus nie aan die antennakant van die voerkabel 
nie. 
 
Tweedens kan jy verskillende antennas in parallel verbind met die 
voorbehoud dat vir elke frekwensieband een, en net een antenna „n lae, 
impedansie van suiwer weerstand sal bied.  By voorbeeld, drie dipole gesny 
vir die 20, 15 en 10 m-bande (14, 21 en 28 MHz) mag in parallel verbind 
word, almal deel dus dieselfde voerpunt.  Indien hierdie opstelling met 14 
MHz-sein gevoer word, sal slegs die 20 m-dipool ‟n lae impedansie hê en dus 
feitlik al die energie na die 20 m-dipool gaan.  Soortgelyk indien „n 21 of 28 
MHz- sein na die antennas gestuur word sal slegs een dipool „n lae 
impedansie vir daardie frekwensie vertoon en sal feitlik al die energie na 
daardie dipool gaan. 
 
Derdens, kan jy sperspoele gebruik om die antenna effektief vir die hoër 
frekwensie te verkort.  „n Sperspoel is eenvoudig „n parallel ingestemde kring 
wat „n hoë impedansie by sy resonansfrekwensie vertoon, en „n lae 
impedansie by ander frekwensies het.  Die diagram hier onder wys „n 
sperspoelantenna vir gebruik in die 40 m- en 80 m-bande. 
 
   
     L1               L2  
 
 
 
                                                             Voerpunt 
  C1           C2    
             7,05 MHz Sperspoel                                             7,05 MHz Sperspoel 
 
 
 
                                                Resonant in die 40 m-band 
 
 
                                                Resonant in die 80 m-band 
 
 
   „n Sperspoelantenna vir 40 m and 80 m 
 
 
Die binnegedeelte van die antenna sal in die 40 m-band (7,0 – 7,1 MHz) 
resonant wees.  Die sperspoele is ook in hierdie frekwensieband resonant, 
dus bied hulle „n hoë impedansie en isoleer dus die buitenste gedeeltes van 
die antenna by hierdie frekwensie.  Wanneer die antenna egter teen „n 
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frekwensie in die 80 m-band gevoer word, bied die sperspoele hier lae 
impedansies en laat dus toe dat die hele antenna aktief is, en die totale lengte 
is ontwerp om in die 80 m-band resonant te wees.  In die 80 m-band sal die 
sperspoele induktief wees, en dus as laaispoele reageer.  Dit beteken dat die 
totale lengte van die antenna ietwat korter as „n normale 80 m-dipool sonder 
sperspoele sal wees. 
 
Sperspoelantennas kan ontwerp word vir meer as twee bande deur nog „n 
sperspoel (of „n paar sperspoele vir dipole) vir elke addisionele band by te 
voeg.  Aangesien elke sperspoel egter „n mate van verlies het, mag „n 
antenna vir baie bande heel oneffektief op die laer bande wees, waar 
antennastroom deur meervoudige sperspoele vloei. 
 
Verder kan jy van die feit gebruik maak dat meeste antennas natuurlike 
resonansies by meer as een frekwensie vertoon.  By voorbeeld, oopeinde-
antennas soos dipole en vertikales is resonant by onewe harmonieke van die 
fundamentele frekwensies, dit is 3, 5 en 7 maal die oorspronklike 
ontwerpfrekwensie.  By voorbeeld, „n antenna ontwerp vir die 40 m-band (7 
MHz) mag ook resonant wees in die 15 m (21 MHz) –band, wat die derde 
harmoniek van die ontwerpfrekwensie is.  Volgolflengte geslote lusantennas, 
soos die vierkantlusantenna, is resonant op alle harmonieke, dus in teorie, 
moet „n 80 m-vierkantlus ook in die 40, 20 en 10 m-bande resonant wees.  
Terwyl dit baie goed klink, mag jy in die praktyk vind dat die resonante-
frekwensies nie presies is waar jy dit graag wil hê nie, en dit is moeilik om 
hulle vir die vereiste frekwensies in te stel sonder om ook die ander 
frekwensies te affekteer. 
 

Opsomming 

 
Antennas verander elektriese energie in radiogolwe wat oor lang distansies 
uitgestraal kan word.  Elektromagnetiese golwe bestaan uit „n magnetiese 
veld en „n elektriese veld wat loodreg teenoor mekaar is en ook reghoekig 
teenoor die voortplantingsrigting is.  Die polarisasie van radiogolwe word 
bepaal deur die oriëntasie van die elektriese veld, indien die elektriese veld 
horisontaal is, is die veld horisontaal gepolariseerd, en indien dit vertikaal is, 
is die golf vertikaal gepolariseerd.  Antennas reageer nie op seine met die 
“verkeerde” polarisasie nie. 
 
Die halfgolfdipool bestaan uit „n element wat een halfgoflengte lank is en by 

sy middelpunt gevoer word.  Sy uistralingsweerstand is ongeveer 72  en „n 
horisontale dipool bokant die grond se uitstralingspatroon is bidireksioneel 
wat soos „n figuur 8 lyk.  Die kwartgolf vertikale antenna bestaan uit „n 
vertikale kwartgolfelement wat óf teen grond óf teen „n “grondvlak” gevoer 
word.  Die het „n alomgerigte uitstralingspatroon, dit saai ewe sterk in alle 
horisontale rigtings uit. 
 
„n Enkeldireksionele patroon kan verkry word deur die gebruik van „n multi-
elementantenna, óf „n gefaseerde konstruksie, waar elke element deur „n 
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faseringsnetwerk gevoer word, óf „n parasitiese konstruksie, waar die sender 
net een element voer en die ander elemente deur induktiewe koppeling vanaf 
ander elemente bekragtig word.  Die mees algemene parasitiese antenna is 
die Yagi, wat uit twee of meer dipoolelemente bestaan, „n aangedrewe 
element, „n weerkaatser en een of meer rigters. 
 
Die wins van\n antenna dui aan hoeveel meer krag in die mees gewenste 
rigting uitgestraal word in vergelyking met een of ander verwysingsantenna.  
Wins kan in dBd (dB met verwysing na „n dipool) of in dBi (dB met verwysing 
na „n isotropiese antenna), uitgedruk word.  Die benuttigingsgraad van „n 
antenna is die hoeveelheid krag uitgestraal uitgedruk as „n persentasie van 
die totale krag wat aan die antenna gelewer word.  Die effektiewe isotropies 
uitgestraalde krag is die krag wat aan die antenna gelewer word 
vermenigvuldig met die wins van die antenna met verwysing na „n isotropiese 
antenna. 
 
„n Antenna mag impedansie-aangepas wees op verskeie bande met gebruik 
van „n antenna-aanpasser, deur meertallige antennas in parallel te voer, deur 
van sperspoele gebruik te maak of natuurlik verskynende harmonieke 
resonansies te benut. 
 

Hersieningsvrae 

 
1 Elektromagnetiese golwe word geskep deur: 
a.   Die wisselende RF-strome in „n antenna. 
b.  Magnetiese solenoïdes. 
c.  Audio luidsprekers. 
d.  GS-spannings. 
 
2 In elektromagnetiese uitstraling, watter van die volgende is waar? 
a.   E en H is 180° teenoor mekaar. 
b.  E, H en die rigting van voortplanting is almal reghoekig teenoor 
mekaar. 
c.  Die hoek tussen E en H is 0°. 
d.  Die voortplantingspoed is teen 180° met die E -veld maar in lyn met die 

H-veld. 
 
3 Ten te kan uitstraal, moet „n elektromagnetiese veld die volgende 
hê: 
a.  „n E-veld alleen. 
b.  „n H-veld alleen. 
c.   „n E- en H-veld. 
d.  Lug om in te beweeg. 
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4  Polarisasie van „n elektromagnetiese golf word bepaal deur: 
a.  Die rigting van die H-veld. 
b.  Die rigting van voortplanting. 
c.  Deur „n teenfase sein. 
d.   Die orientasie van die sendantenna. 
 
5 Die golflengte van „n 100 MHz-sein in die vry ruimte is: 
a.  30 mm. 
b.  0,3 m. 
c.   3,0 m. 
d.  30,00 m. 
 
6 Wanneer die resonante lengte van „n antenna by die 

sendfrekwensie aanpas sal: 
a.  Maksimum krag gereflekteer word. 
b.   „n Goeie SGV verkry word. 
c.  Die SGV swak wees. 
d.  „n SGV-lesing sal betekenisloos wees. 
 
7 Waarna verwys die terme vertikaal en horisontaal, soos toegepas 

met polarisasie?  
a.   Oriëntasie van die elektriese veldlyne. 
b.  Oriëntasie van die magnetiese veldlyne. 
c.  Oriëntasie van die gelaaide partikels in die voortplantingsmedium. 
d.  Lanseringshoek van die golf met betrekking tot die aardoppervlakte. 
 
8 Watter uitstralingspatroon sal „n ideale halfgolfdipool hê indien 

dit parallel aan die aardoppervlakte geïnstalleer word? 
a.   Dit straal goed in beide rigtings parallel aan die aardoppervlakte en 

loodreg op die dipool uit; 
b.  Dit straal swak uit in rigtings parallel aan die aardoppervlakte en 

parallel aan die dipool. 
c.  Dit straal ewe goed in alle rigtings parallel aan die aardoppervlakte uit. 
d.  Dit straal swak in alle rigtings parallel aan die aardoppervlakte, maar 

straal goed uit in rigtings loodreg op die aardoppervlakte. 
 
9 Hoe affekteer nabyheid aan die grond die uitstralingspatroon van 

„n  horisontaal gepolariseerde dipoolantenne? 
a.  Indien die antenna te ver van die grond af is, raak die patroon 
onvoorspelbaar. 
b.   Indien die antenna minder as een halfgolf van die grond af is, vervorm 

weerkaatste golwe van die grond die uitstralingspatroon van die 
antenna. 

c.  Die uitstralingspatroon van „n dipoolantenna word nie deur die afstand 
van die grond  geaffekteer nie. 
d.  Indien die antenna minder as een  halfgolf vanaf die grond is, word 

uitstraling vanaf die ente van die draad verminder. 
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10 Watter soort van antenna sal die minste geaffekteer word deur 
seine wat vanuit „n spesifieke rigting kom, terwyl seine wat uit „n 
verkose rigting kom bevoordeel sal word? 

a.  „n Monopoolantenna. 
b.  „n Isotropiese antenna. 
c. „n Vertikale antenna. 
d.   „n Rigstraler. 
 
11 Wat is a rigstraalantenna? 
a.  „n Antenna waarvan die parasitiese elemente almal as rigters gemaak 
is. 
b.  „n Antenna wat in direkte siglynvoortplanting uitstraal, maar nie volgens 

luggolf- of oorspringvoortplanting nie. 
c.  „n Antenna wat permanent gemonteer is om slegs in een rigting uit te 
straal. 
d.   „n Antenna wat sterker in een rigting as ander rigtings uitstraal. 
 
12 Wat is die doel van „n  antenna-aanpassingskring? 
a.   Om die impedansie van die antenna te meet. 
b.   Om die uitstralingspatrone van twee antennas te vergelyk. 
c.   Om die SGV van „n antenna te meet. 
d.    Om impedansies impedansies binne antennastelsels aan te pas. 
 
13 Wanneer sal „n kragbron maksimum uitset lewer? 
a.    Wanneer die impedansie van die las gelyk is aan die impedansie van 
die bron. 
b.   Wanneer die SGV „n maksimum waarde bereik het. 
c.   Wanneer die kragbron se toevoersekeringaanslag dieselfde as die 
primêre winding se  stroom is. 
d.  Wanneer lugkerntransformators in plaas van ysterkern-transformators 
gebruik word. 
 
14 Wat is „n Yagi antenna? 
a.   Halfgolflengte elemente wat vertikaal gestapel is en in fase aangedryf 
word. 
b.  Kwartgolflengte elemente horisontaal opgerig en uit fase aangedryf. 
c.    Halfgolflengte liniêr aangedrewe element(e) parasities aangedrewe 

parallelle liniêre elemente. 
d.   Kwartgolflengte, driehoekige luselemente. 
 
15 Waarom word „n Yagi-antenna dikwels vir amateurradio-

kommunikasie op die  20 meterband gebruik? 
a.   Dit voorsien uitstekende alomgerigte dekking in die horisontale vlak. 
b.   Dit is kleiner, goedkoper en makliker om op te rig as „n dipool of „n 

vertikale antenna. 
c.    Dit diskrimineer teen steuring van ander stasies aan die kant of agter. 
d.   Dit voorsien die hoogste moontlike hoek van uitstraling vir die HF-
bande. 
 

 203 van 276.



 

25-26 

 

16 Kies „n fisiese beskrywing van  die uitstralerelemente van „n 
horisontaal gepolariseerde Yagi-antenna. 

a.    Twee of meer reguit, parallelle elemente in dieselfde horisontale vlak 
gerangskik. 
b.   Vertikaal gestapelde vierkantige of sirkelvormige lusse in parallelle 

horisontale vlakke. 
c.   Twee of meer draadlusse in parallelle vertikale vlakke gerangskik. 
d.  „n Vertikale uitstraler gerangskik in die senter van „n effektiewe RF-
grondvlak. 
 
17 Wat is die naam van die parasitiese rigstraler bestaande uit twee 

of meer reguit metaalbuiselemente fisies parallel met mekaar 
opgestel? 

a.  Vierkantlusantenna. 
b.  „n Deltalusantenna. 
c.   „n Zeppantenna. 
d.   „n Yagi-antenna. 
 
18 Hoeveel aangedrewe elemente besit „n Yagi-antenna? 
a.   Geen; hulle is almal parasities. 
b.    Een. 
c.   Twee. 
d.   Alle elemente is aangedrewe. 
 
19 Watter soort antenna is „n konstruksie bestaande uit „n vierkant- 

of diamantvormige, volgolf, geslote lus aangedrewe element met 
parallel parasitiese element(e)? 

a.   Dubbel rhombus. 
b.    Kubieke vierpool. 
c.   Gestapelde Yagi. 
d.   Deltalus. 
 
20 Wat is die polarisasie van die sein vanaf „n halfgolfantenna wie se 
elemente loodreg op die aardoppervlakte is? 
a.   Sirkelvormig gepolariseerde golwe. 
b.   Horisontaal gepolariseerde golwe. 
c.   Parabolies gepolariseerde golwe. 
d.    Vertikaal gepolariseerde golwe. 
 
21 „n Tweesperspoeldipool sal bedryf toelaat op: 
a.   Een band. 
b.  Alle bande. 
c.    Drie bande. 
d.   Twee bande. 
 
22 „n Gevoude dipool se benaderde impedansie is: 
a.    50 Ohm. 
b.    72 Ohm. 
c.    150 Ohm. 
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d.     300 Ohm. 
 
23 „n Vertikale antenna maak staat op : 
a.     „n Goeie aard en aardverbinding. 
b.    Geen be-aarding. 
c.   „n Sensitiewe ontvanger. 
d.    Die D-laag.  
 
24 Die term Zepp, Yagi, Vierkant en Log-periodies verwys na: 
a.    Ossillators. 
b.    Transistors. 
c.     Antennas. 
d. Diodes. 
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Hoofstuk 26 – Voortplanting 

Voortplanting beteken die proses waardeur die radiogolwe vanaf die 
senderantenna die antenna van ‘n vêrafgeleë ontvangerantenna bereik.  
Hierdie hoofstuk gaan oor die verskillende voortplantingsmodusse wat deur 
radioamateurs gebruik word. 
 

Direkte Golf (siglyn) Voortplanting 

 
Elektromagnetiese uitstraling vind gewoonlik in reguit lyne plaas, dus indien 
die radiogolwe reguit kan voortplant vanaf die senderantenna na die 
ontvangerantenna sonder om deur iets te gaan wat dit blokkeer, dan is 
kommunikasie moontlik.  Die eenvoudigste vorm van voortplanting staan 
bekend as “direkte golf-“ voortplanting.  Dit word ook “siglyn-“voortplanting 
genoem alhoewel hierdie term effens misleidend is, aangesien party dinge 
wat sig blokkeer, soos ‘n houtstruktuur, vir radiogolwe deursigtig is. 
 
Direkte golfvoortplanting affekteer alle frekwensies.  Die moontlike afstand 
wat bereik kan word, hang af van die terrein tussen die antennas en die 
hoogtes van die antennas.  Oor plat terrein met beide antennas 10 m hoog, is 
die reikafstand van direkte golfvoortplanting ongeveer 20 km.  Heuwelagtige 
terrein kan egter met vrug gebruik word deur een van die antennas bo-op ‘n 
heuwel te plaas waar dit op baie groter afstande “gesien kan word.  Dit is 
waarom BHF-herhalers gewoonlik op hoë plekke geplaas word, aangesien 
hulle op direkte golfvoortplanting staatmaak. 
 
Beide horisontaal gepolariseerde en vertikaal gepolariseerde golwe plant ewe 
goed oor siglyne voort.  Omdat met hierdie manier van voortplanting die golf 
sy oorspronklike polarisasie behou, is dit belangrik dat beide die sender- 
sowel as die ontvangerantennas eners gepolariseerd moet wees. 
 

Grondgolfvoortplamting 

 
Lae en mediumfrekwensie breek oor die oppervlakte van die aarde.  
Refraksie word veroorsaak deurdat die golf naby aan die oppervlakte van die 
aarde effens vertraag word, wat tot gevolg het dat die golf na die grond 
afbuig.  Omdat die grond egter self met die kromming van die 
grondoppervlakte buig, is die gevolg dat die golf die aardoppervlakte volg.  
Refraksie vind die sterkste teen die laer frekwensies plaas, dus word die effek 
meeste teen die laer en mediumfrekwensiebande waargeneem.  Dit is 
teenwoordig maar het ‘n kleiner uitwerking in die HF-bande en is afwesig in 
die BHF- en hoër bande. 
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Dit is waarom jy nog na die mediumgolf, AM, kommersiële uitsendings tot so 
100 km weg van die senders kan luister, die mediumgolfuitsaaifrekwensies 
530 kHz – 1,6 MHz) is laag genoeg sodat grondgolfvoortplanting kan 
plaasvind.  Kommersiële FM-senders gebruik BHF-frekwensies (88 – 108 
MHz) wat slegs as direkte golwe voortgeplant word en is dus slegs bruikbaar 
vir so 10 tot 20 km vanaf die senders. 
 
Dieselfde interaksie met die grond wat veroorsaak dat die golf oor die grond 
refrakteer, verswak egter ook die golf wat tot gevolg het dat die maksimum 
bereik van grondgolfvoortplanting tot ‘n aantal honderde kilometer beperk 
word, afhangende van die krag van die sender. 
 

Die Atmosfeer 

 
Daar word drie lae in die atmosfeer onderskei: die troposfeer, die stratosfeer 
en die ionosfeer.  Die troposfeer reik van die oppervlakte van die aarde tot ‘n 
hoogte van ongeveer 10 km.  Dit is die gebied waar die weerverskynsels wat 
ons mee bekend is voorkom.  Die stratosfeer reik vanaf 10 km bokant die 
aardoppervlakte tot ongeveer 50 km bokant die aardoppervlakte.  In hierdie 
gebied bly die temperatuur en humiditeit feitlik konstant en dit het min invloed 
op voortplanting. 
 
Die ionosfeer is daardie gedeelte van die boonste atmosfeer waar vry 
elektrone in genoegsame digtheid voorkom wat ‘n groot invloed uitoefen op 
die voortplanting van elektromagnetiese golwe teen radiofrekwensies.  Dit 
reik van ongeveer 50 km tot 800 km bokant die aardoppervlakte.  In die 
ionosfeer stroop hoë energie uitstralings van die son (x-
strale,ultravioletuitstraling en partikels van die “sonwind”) elektrone van 
gasmolekules en laat positief gelaaide ione en vry elektrone agter. 
 
In die ionosfeer word ‘n vêrdere vier lae onderskei.  Die D-laag strek van 
ongeveer 50 tot 90 km bokant die aardoppervlakte bestaan slegs gedurende 
dagligure.  Sodra die son se ioniserende uitstraling verdwyn, herkombineer 
die ione en elektrone vinnig en vorm neutrale (ongeïoniseerde) gas en die D-
laag verdwyn.  Die hoofeffek van die D-laag is om radiogolwe te absorbeer.  
Alhoewel ‘n mate van absorbsie teen alle frekwensies plaasvind, verminder 
die graad van absorbsie met die kwadraat van die frekwensie, dus word lae 
frekwensies baie meer as hoër frekwensies geaffekteer. 
 
Die boonste drie lae het ‘n ander effek.  Instede daarvan om eenvoudig 
radiogolwe te absorbeer, buig hulle dit deur middel van refraksie.  Indien ‘n 
golf genoeg gebuig word, mag dit op ‘n ver afstand vanaf die sender weer na 
die aarde terugkeer, amper asof dit deur die ionosfeer weerkaats is.  Die 
graad van refraksie (buiging) hang af van die frekwensie en is sterker teen 
laer frekwensies.  Die boonste lae is die E-laag, wat van 90 tot 150 km bokant 
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die aardoppervlakte strek, die F1-laag, van 150 tot `80 km, en die F2-laag van 
180 tot 300 km of hoër.  Snags verdwyn die E-laag en die F1- en F2-lae  
kombineer om ‘n enkele F-laag te vorm wat swakker as gedurende daglig 
geioniseerd is. 
 

Luggolf- (Ionosferiese) Voortplanting 

 
Die effek hiervan is dat gedurende die dag, die D-laag die laer frekwensies 
absorbeer maar hoër frekwensies sal deurgelaat word, maar met ‘n bietjie 
verswakking, en kan na die aarde toe teruggerefrakteer word deur die E-, F!- 
en F2-lae.  Nog hoër frekwensies sal steeds nie deur die E-, F1- en F2-lae 
genoegsaam gerefrakteer word nie, maar sal aanhou uitbeweeg in die ruimte 
in en nie na die aarde terugkeer nie.  Refraksie deur die F2-laag, of 
gedurende die nag deur die enkele F-laag, is verantwoordelik vir die meeste 
langafstand HF-kommunikasie. 
 
Gedurende die nag verdwyn die D-laag feitlik onmiddellik maar die E-laag 
meer geleidelik, terwyl die F1- en F2-lae kombineer om ‘n enkele minder sterk 
geïoniseerde F-laag te vorm.  Noudat daar geen D-laag is om die laer 
frekwensies te absorbeer nie, kan hulle deur die F-laag gereflekteer word en 
lang afstande bereik.  Baie hoë frekwensies word egter nie deur die swak 
geïoniseerde F-laag gereflekteer nie, en hulle gaan dus in die ruimte verlore. 
 
Let egter op dat die heelwat hoë frekwensies nog steeds bruikbaar mis na 
lokale sonsondergang.  Dit is omdat dit heelwat tyd in beslag neem vir die 
ionisasievlakke om van die F1- en F2-lae om te daal tot hul nagtelike 
ionisasievlakke.  Ook, aangesien hierdie lae gedurende die nag baie hoog 
bokant die aardoppervlakte is, sal hulle nog vir ‘n hele tyd na lokale 
sonsondergang deur die son belig word.  Finaal, vir paaie van oos na wes sal 
die punt, of lyn, waar die golwe gerefrakteer word ‘n afstand wes van die 
sender geleë wees waar die son eers later onder gaan. 
 
Die refraksieproses in die ionosfeer lei tot ‘n verskynsel wat oorspringafstand 
genoem word.  Die maksimum oorspringafstand vir die E-laag is ongeveer 
2 500 km, en vir ongeveer 5 000 km vir die F-laag.  Langer afstande mag 
bereik word deur middel van meervoudigesprong-voortplanting deurdat die 
gerefrakteerde sein vanaf die aardoppervlakte terugspring en weer in die 
ionosfeer terug na die aarde gerefrakteer word.  
 
Die hoogste frekwensie wat vir ‘n spesifieke pad gebruik kan word, dit is vir 
kommunikasie tussen twee spesifieke punte op ‘n sekere tyd van die dag, 
word die Maksimum Bruikbare Frekwensie of MBF (Maximum Usable 
Frequency, MUF} vir daardie pad genoem.  Dit hang hoofsaaklik af van die 
graad van ionisasie teenwoordig in die ionosfeer.  Deur die effektiewe 
uitgestraalde krag van die sein te verhoog sal nie help nie want as die 
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frekwensie hoër is as die pad se MBF, sal al die krag net eenvoudig na die 
ruimte uitgestraal word. 
 
Die laagste frekwensie wat vir ‘n pad gebruik kan word, genoem die Laagste 
Bruikbare Frekwensie, LBF.  Die LBF hang af van nie net die graad van 
ionisasie nie, maar ook van die intensiteit van atmosferiese geraas en 
mensgemaakte geraas wat by die ontvanger teenwoordig is en van die EUK 
(Effektiewe Uitsraal-Krag) (ERP) van die sein.  Dit is omdat die 
hoofoorweging is of die sein na verswakking deur die D-laag nog sterk 
genoeg is dat dit bokant die geraasvlak hoorbaar is, so sal addisionele krag in 
hierdie geval help. 
 
D-laagabsorbsie en atmosferiese geraas neem beide toe soos die frekwensie 
afneem, dus is die beste voortplanting gewoonlik te vinde kort onderkant die 
MBF. 
 
Die kritieke frekwensie is die hoogste frekwensie wat vertikaal uitgestraal kan 
word en steeds na die aarde terugkeer.  Let op dat die MBF vir ‘n pad heelwat 
hoër as die kritieke frekwensie mag wees aangesien golwe wat teen ‘n vlak 
hoek uitgestraal word na die aarde kan terugkeer terwyl golwe wat vertikaal 
uitgestraal word nie sal terugkeer nie.  Die kritieke frekwensie is slegs van 
indirekte belang vir amateurs, aangesien ‘n mens gewoonlik nie verwag om ‘n 
vertikale sein uit te stuur en dit na jou buurman teruggekaats moet word nie.  
Die kritieke frekwensie gee nogtans ‘n algemene idee van ionosferiese 
toestande, dus wanneer dit hoog is, is pad-MBF’s hoog, en wanneer dit laaf 
is, is pad-MBF’s laag. 
 
MBF’s en LBF’s hang af van die graad van ionisasie in die ionosfeer.  Diet 
wissel in ooreenstemming met die tyd van die dag, met die seisoen en met 
die intensiteit van sonaktiwiteit.  Sonaktiwiteit volg siklusse van ongeveer 12 
jaar lank.  Elke 12 jaar is daar maksimum aktiwiteit, wanneer hoë vlakke van 
sonaktiwiteit intensie ionisasie voortbring en MBF’s heelwat bokant 50 MHz 
gedurende dagligure kan wees en wonderlike openinge in die 10 m- en 6 m-
bande tot gevolg kan hê.  Ongeveer 6 jaar later sal daar ‘n minimum van 
sonaktiwiteit wees en dan mag MBF’s laer as 20 MHz wees.  die 6 m- en 10 
m-bande sal feitlik dood wees, terwyl die laer bande, 80 m en 160 m, beter as 
gewoonlik sal wees. 
 
Sonaktiwiteit word in twee verskillende eenhede gemeet: die sonvlekgetal en 
die sonvloedindeks (SVI).  Die volgende grafiek toon die verloop van die 
huidige sonsiklus: 
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Die optimum frekwensies vir kommunikasie is afhanklik van die sonvleksiklus.  
Teen sonvlekmaksimum sal 15 m-, 12 m-, 10 m- en die 6 m-amateurbande 
tipies vir kommunikasie gedurende dagligure gebruik word terwyl die ander 
bande slegs gedurende die nag gebruik word.  Tydens sonvlekminima sal 
dagligbande tipies 40 m, 30 m en 20 m wees terwyl 160 m en 80 m 
gedurende die nag gebruik word. 
 
Natuurlik hang voortplanting nie net alleen van die toestande by die sender af 
nie, maar ewe veel van die toestande by die ontvanger en ook langs die hele 
pad.  By voorbeeld, dit sal nie baie sinvol wees om op ‘n dagligband om 10:00 
lokale tyd met stasies in die VSA kontak te probeer maak nie, aangesien dit 
teen hierdie tyd slegs 03:00 lokale tyd aan die ooskus van die VSA sal wees.  
Teen 10:00 lokale SA-tyd mag dit egter sin uitmaak om met Japanese stasies 
kontak te probeer maak, aangesien dit dan 17:00, hulle tyd, in Tokio sal 
wees.  In die algemeen is paaie wat óf slegs daglig- óf nagtydpaaie is, die 
maklikste.  Gemengde daglig- en nagtydpaaie kan moeilik wees aangesien 
frekwensies wat aan een kant van die pad sal werk nie aan die anderkant van 
die pad sal werk nie, en omgekeerd.  Onthou egter dat dagligtoestande kan 
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voortbestaan tot ure na lokale sonsondergang, en selfs nog later vir oos-wes 
paaie. 
 
In die algemeen plant radiogolwe voort langs die grootsirkelpad tussen bron 
en bestemming.  Dit is ‘n geboë pad wat die kortste afstand is tussen twee 
punte op die oppervlakte van die aarde sonder om werklik deur die aarde te 
gaan!  Daar is egter twee grootsirkelpaaie, ‘n kort pad en ‘n lang pad.  By 
voorbeeld, die kort pad van SA na die VSA is noord-wes terwyl die lang pad 
in die teenoorgestelde rigting, suid-oos, is en in die ander rigting om die aarde 
gaan en uiteindelik aan die weskus van Amerika eindig.  Golfvoortplanting 
kan via óf die lang óf die kort pad wees, afhangende van die toestande langs 
elke pad. 
 
Ionosferiese voortplanting bereik die grootste afstande wanneer die 
lanseringshoek van die radiosein, die vertikale hoek van die sein met die 
horison, klein is.  Die rede hiervoor is tweërlei, ‘n sein met ‘n lae 
lanseringshoek sal vêrder weg by die ionosfeer uitkom as een met ‘n hoër 
lanseringshoek, wat ‘n groter oorspringafstand tot gevolg sal hê, en, omdat dit 
minder refraksie in die ionosfeer benodig om na die aarde terug te keer, is 
hoër frekwensies bruikbaar as wat die geval sou wees met ‘n sein teen ‘n 
hoër lanseringshoek.  Dus vir langafstand- (DX) kommunikasie, is ‘n laer 
uitstralingshoek verkieslik.  In die geval van horisontaal gepolariseerde 
antennas beteken dit dat die antenne so hoog as moontlik bokant die grond 
moet wees. 
 
Ionosferiese voortplanting is mees algemeen in die mediumfrekwensiebande 
(alleenlik snags) en in die hoër frekwensiebande.  Dit vind gewoonlik in die 
lae BHF-gebied plaas, by voorbeeld die 6 m-amateurband, wat ook die 
“magiese” band genoem word omdat deur oorspringing, alhoewel dit nie 
dikwels gebeur nie, baie groot afstande met baie min krag bereik kan word. 
 

Sporadiese E-Voortplanting 

 
‘n Vorm van voortplanting wat BHF-uitsendings affekteer, is bekend as 
sporadiese E.  Dit bestaan uit die refraksie van frekwensies in die BHF-bande 
deur klein areas van intense ionisasie in die E-laag.  Die oorsaak van hierdie 
intens geïoniseerde areas word nie goed verstaan nie en hulle voorkoms is 
onvoorspelbaar, daarom “sporadies” genoem, meer dikwels gedurende 
dagligure gedurende die somer, en mag vir ure duur.  Sporadiese E is 
bruikbaar op frekwensies van 28 MHz tot 220 MHz en seinsterktes is 
gewoonlik hoog, met laekragsenders wat tot honderde kilometer ver gehoor 
word.  Padafstande mag die 2 500 km maksimum vir enkeloorsprong E-laag 
oorspringafstand oorskry, wat daarop dui dat een of ander vorm van 
ionosferiese geutgeleiding teenwoordig is. 
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Meteoorspreiding 

 
Meteore wat die aarde se atmosfeer binnedring laat ‘n strook van 
geïoniseerde gas in hulle pad agter wat BHF-seine kan refrakteer.  Dié 
ionisasie bestaan tipies vanaf ‘n aantal sekondes tot tiene van sekondes 
voordat die elektrone en ione weer kombineer.  Dit beteken dat 
gespesialiseerde digitale modusse soos JT6M en FSK441 gebruik moet word 
om van metoorspreiding gebruik te kan maak.  Tipiese 
meteoorspreidingbande is 6 m en 2 m. 
 

Troposferiese Buiging, Spreiding en Geutgeleiding 

 
Ietwat buiging (refraksie) van BHF- UHF-radiogolwe vind in die atmosfeer 
plaas wat die “radiohorison” vergroot (die distansie waaroor radiogolwe kan 
voortplant sonder weerkaatsing of spreiding) met ongeveer 15% teenoor die 
sighorison. 
 
Temperatuur- en humuditeitsongelykhede binne die troposfeer, die laer 10 km 
van die atmosfeer, kan BHF- en UHF-seine oor ‘n afstand van 100 tot 500 km 
of so weerkaats.  Die weerkaatsings is gewoonlik redelik swak , dus ‘n redelik 
sterk EUK, óf ‘n hoëkragsender óf ‘n antenna met wins, word benodig.  Egter, 
anders as metoorspreiding, duur tropospreiding langer en is dit dus moontlik 
om van gewone modusse soos GG en ESB van tropospreiding gebruik te 
maak.  FM word nie aanbeveel nie aangesien dit meer krag as óf GG óf ESB 
vir ‘n intelligente sein benodig. 
 
Met troposferiese geutgeleiding word BHF-seine “vasgevang” tussen ‘n 
omgekeerde laag en die grond of tussen twee “omkeerlae” en duisende 
kilometer mag met min verswakking bereik word. 

Aard-Maan-Aard (AMA) en Satelliete 

 
AMA bestaan daaruit dat die maan gebruik word om seine te weerkaats na 
vêrafgeleë  bestemmings op die aarde.  Dit het vroeër die gebruik van 
hoëkragsenders met stuurbare, hoëwinsantennas vereis, maar nuwe 
swaksein digitale modusse soos JT6 beteken dat ook beskeie toegeruste 
stasies AMA-werking kan beoefen, veral as die stasie aan die ander kant van 
die kontak ‘n hoëkrag stasie met ‘n stuurbare, hoëwinsantenna is. 
 
Daar is ‘n aantal amateursatelliete wat om die aarde wentel wat seine in 
verskillende modusse, insluitende FM, ESB, GG en digitale modusse, sal 
herlei.  Hulle werk soos herhalers op aarde behalwe dat seine gewoonlik in 
een band na die satelliet opgestuur word (die op-skakelband) en dat die 
satelliet dit in ‘n ander band (die af-skakelband) na die aarde terugstuur.  ‘n 
Paar van op- en af-skakelbande word ‘n modus genoem.  Modusse word deur 
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die gebruik van twee letters wat die op- en af-skakelbande voorstel, beskryf, 
by voorbeeld, modus B/U wat ‘n 2 m-op-skakel beteken en ‘n 70 cm-af-skakel 
beteken.  Die “B” staan vir “BHF”, wat na die 2 m-band verwys en “U” staan 
vir “UHF” wat na die 70 cm-band verwys. 
 
Die maklikste satelliete om te gebruik is dié wat in lae wentelbane is 
aangesien hulle redelik na aan die aarde is, 100-200 km bokant die 
aardoppervlakte, en hulle met lae krag en eenvoudige antennas gewerk kan 
word.  Omdat hulle laag is bied hulle egter ‘n redelik klein voetspoor, dit is die 
area waarin stasies via die satelliet met mekaar kontak kan maak, en kort 
verbyvlugtye, slegs ‘n aantal minute, aan.  Die satelliete in hoë wentelbane, 
soos AO-40, bied ‘n groter voetafdruk en baie langer verbyvlugtye aan, maar 
meer gesofistikeerde toerusting word benodig om van hulle gebruik te kan 
maak. 
 

Opsomming 

 
Direkte golf-, siglynvoortplanting is wanneer seine teen enige frekwensie direk 
van die sender na die ontvanger trek.  Grondgolfvoortplanting is wanneer lae 
en mediumfrekwensieseine langs die kromming van die aardoppervlakte 
gerefrakteer word, tot op ‘n distansie van ‘n paar honderd kilometer. 
 
Ionosferiese voortplanting is die gevolg van die refraksie van radiogolwe deur 
die E-,F1- en F2-lae van die ionosfeer.  Gedurende dagligure absorbeer die 
D-laag seine van lae frekwensie en is slegs seine van hoë frekwensie 
bruikbaar.  Die D-laag verdwyn vinnig na sononder wat toelaat dat seine van 
lae frekwensie die F-laag bereik.  Hoogfrekwensieseine word nie genoeg deur 
die ionosfeer gerefrakteer om na die aarde terug te keer nie, en raak dus in 
die ruimte verlore.  Die kritieke frekwensie is die hoogste frekwensie wat 
waarteen ‘n sein wat vertikaal opgestuur word, na die aarde teruggekaats sal 
word.  Die maksimum bruikbare frekwensie (MBF) vir ‘n spesifieke pad, is die 
maksimum frekwensie wat langs daardie pad deur die ionosfeer gerefrakteer 
sal word, en dit mag aansienlik hoër as die kritieke frekwensie wees.  Die 
laagste bruikbare frekwensie (LBF) is die laagste frekwensie wat vir 
kommunikasie oor ‘n spesifieke pad gebruik kan word en hang af van die 
EUK van die sender en die ontvanger se geruisvlak sowel as die graad van 
ionisasie.  Ionosferiese voortplanting via die F-laag vind meesal vir die 
hoogfrekwensie (HF) –bande plaas, alhoewel daar by geleentheid openings 
in die 6 m-band voorkom.  Die graad van ionisasie hang van die tyd van die 
dag, seisoen en die twaalfjaar sonsiklus. 
 
Sporadiese E-voortplanting bestaan uit die refraksie van BHF-seine deur 
sterk geïoniseerde gebiede in die E-laag.  Hierdie gebiede kom sporadies 
voor, maar mag vir verskeie ure bestaan en BHF-kommunikasie oor afstande 
van ‘n honderd tot duisende kilometer toelaat.  Meteoorspreiding maak 
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gebruik van gespesialiseerde digitale modusse om te kommunikeer 
gedurende baie kort periodes van intense ionisasie wat veroorsaak word deur 
meteore wat die aarde se atmosfeer binnedring.  Troposferiese spreiding is 
die gevolg van seine wat gereflekteer word as gevolg van temperatuur- en 
humiditeitsverskille in die atmosfeer en kan betroubare BHF- en UHF-
kommunikasie oor afstande van 100 tot meer as 500 km met geskikte 
toerusting tot gevolg hê.  Troposferiese geutgeleiding, wanneer BHF-seine 
tussen die grond en ‘n inversielaag, of twee inversielae, vasgevang word, is 
minder algemeen maar kan tot gevolg hê dat seine met goeie seinsterktes 
oor duisende kilometer ontvang kan word. 
 
Aard-maan-aard (AMA) is moontlik tussen beskeie stasies deur gebruik van 
swaksein digitale modusse.  Amateursatelliete herlei seine wat op een 
frekwensieband ontvang word na ‘n ander frekwensieband soortgelyk aan 
herhalers op aarde, maar oor baie groter afstande. 
 

Hersieningsvrae 

 
1 Wat is die voortplantingspad van ‘n golf wat direk van die 

senderantenna na die ontvagerantenna gaan? 
a.    Die grondgolf. 
b.   Die luggolf. 
c.  Die liniêre golf. 
d.  Die vlakgolf. 
 
2 Watter effek het troposferiese buiging op 2 meter radiogolwe? 
a.  Dit verhoog die afstand waaroor hulle voortgeplant kan word. 
b.  Dit verminder die afstand waaroor hulle voortgeplant kan word.. 
c.  Dit neig om 2 meter spraakuitsendings onverstaanbaar te maak 
d.  Dit keer die syband van 2 meter spraakuitsending om. 
 
3 Twee stasies 5 km uitmekaar kommunikeer mees waarskynlik per: 
a.  Troposferiese golwe. 
b.  Ionosferiese golwe. 
c.  Grondgolwe. 
d.  Telefoon. 
 
4 Die D-laag kom in die ionosfeer voor op: 
a.  80 km. 
b.  150 km. 
c.  200 km. 
d.  300 km. 
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5 Die F2-laag kom voor op : 
a.  80 km bo die aarde. 
b.  150 km bo die aarde. 
c.  100 tot 200 km bo die aarde. 
d.  200 to t300 km bo die aarde. 
 
6 Die ionosferiese laag wat meesal langafstand-radiokommunikasie 

affekteer is die: 
a.  D-laag. 
b.  E -laag. 
c.  F1-laag. 
d.  F2-laag. 
 
7 Seine bokant die maksimum bruikbare frekwensie wat deur die 

F2-laag gaan: 
a.  Word na die aarde teruggekaats. 
b.  Gaan deur en gaan in die ruimte verlore. 
c.  Word versterk. 
d.  Word verswak en gerefrakteer. 
 
8 ‘n BHF-stasie ondervind ‘n voortplantingsopening op 2 m wat vir 

‘n uur voortduur met kontakte tot by 1 000 km.  Dit is 
heelwaarskynlik die gevolg van: 

a. Sporadiese E. 
b. Troposferiese spreiding 
c. Ionosferiese refraksie in die F-laag. 
d. Meteoorspreiding. 
 
9 Meteoorspreiding QSO’s: 
a. Gebruik dikwels ESB. 
b. Is noodwendig baie kort. 
c. Is net gedurende die somer moontlik. 
d. Is algemeen in die laer HF-bande. 
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Hoofstuk 27 - Elektromagnetiese Versoenbaarheid 

Elektromagnetiese versoenbaarheid is die proses om te verseker dat toerusting wat 

elektromagnetiese golwe uitsaai, soos ‘n amateursender nie steurings tot gevolg het by 

toerusting wat vir elektromagnetiese uitstraling gevoelig is nie soos televisie- en radio-

ontvangers.  Daar is twee oorwegings wanneer steuringsprobleme behandel word.  Die eerste 

een is wetlik en sosiaal: wie is verantwoordelik om die probleem op te los?  Ek sê wetlik en 

sosiaal omdat ‘n slegs wetlike benadering dikwels ongewenste sosiale toestande tot gevolg 

sal hê.  Die tweede oorweging is tegnies: wat is die oorsake van steuring en hoe kan dit ge-

elimineer word? 

 

EMV-probleme kan onder twee hoofde geklassifiseer word.  Eerstens, is die apparaat wat die 

steuring veroorsaak ‘n bedoelde uitstraler, dit is, ‘n apparaat wat in ooreenstemming met sy 

funksie moet uitstraal, soos ‘n amateursender of ‘n afstandbeheer vir ‘n skuifhek, of ‘n 

onbedoelde uitstraler, soos ‘n voertuig se ontstekingstelsel of ‘n elektriese omheining, en of 

die apparaat wat steurings ondervind ‘n ontvanger is, dit is, apparaat wat ontwerp is om 

radioseine teen ‘n sekere frekwensie te ontvang, of nie ‘n ontvanger is nie, dit is items soos 

platespelers of klankstelsels wat deurbraak van nabygeleë uitsendings ondervind. 

Onbedoelde Uitstralings 

 

Regulasies lê streng beperkings neer op toegelate uitstraling van enige stelsel wat nie hoef uit 

te straal ten einde doeltreffend te werk nie.  Indien die stelsel wat steuring veroorsaak nie ‘n 

radiosender insluit nie, dan is dit gewoonlik omdat die stelsel meer as die toegelate 

hoeveelheid uitstraal, en moet dit op die eienaar daarvan se onkoste herstel of vervang word. 

 

By voorbeeld, indien jy steuring van die buurman se elektriese omheining ondervind, dui dit 

heelwaarskynlik daarop dat die elektriese omheining meer as die toegelate hoeveelheid 

uitstraal, en die buurman is verantwoordelik om die fout te laat herstel, en hy moet die 

elektriese omheining afskakel totdat dit aan die vereistes voldoen.  Om jou buurman egter 

hiervan te oortuig is dikwels nie so maklik nie. 

Steurings aan nie-ontvangstoerusting 

 

Die omgekeerde geld wanneer toerusting gesteur word wat nie bedoel is om radioseine te 

ontvang nie.  By voorbeeld, veronderstel jou buurman rapporteer dat jou radiouitsendings 

“deurbreek” op sy stereostelsel wanneer hulle na CD’s luister.  Omdat die stereostelsel nie 

veronderstel is om radioseine te ontvang wanneer na CDs geluister word nie, lê die probleem 

by die stereostelsel, en nie by die sender nie. 

 

Dikwels is die grondoorsaak dat die geaffekteerde toerusting nie ontwerp is vir, en ook nie 

getoets is vir werking in omgewings waar sterk RF-seine teenwoordig is nie.  Ongelukkig is 

dit heel wettig vir sulke toerusting om verkoop te word en dit sal vir 99% van die tyd reg 

werk aangesien dit in meeste liggings slegs swak elektromagnetiese uitstraling van vêrafgeleë 

senders sal ondervind.  Dan trek ‘n amateur naby in, rig sy stasie op en saai uit met toerusting 

waarvan die werking heeltemaal binne die perke is van wat deur die regulasie voorgeskryf 

word, en skielik ondervind die buurman se CD-speler steurings.  Dit is heel natuurlik vir die 

buurman om te dink dat dit die amateur se fout is, en dat dié die problem moet regmaak of dat 

hy moet stop om uit te saai.  In der waarheid egter lê die oorsaak van die probleem by die 
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vervaardiger van die klanktoerusting aangesien hy nie die toerusting ontwerp het om in ‘n 

omgewing waar hoë vlakke van elektromagnetiese uitstraling voorkom, soos naby ‘n 

amateurstasie doeltreffend te funksioneer nie. 

 

In hierdie geval, alhoewel dit die buurman se verantwoordelikheid is om die probleem op te 

los, sal dit vir die betrokke amateur diplomaties wees om sy tegniese vaardighede aan die 

buurman beskikbaar te stel ten einde te help om die probleem te diagnoseer en oplossings 

voor te stel.  Afgesien van goeie buurmanskap, mag dieselfde buurman op ‘n stadium versoek 

word om sy kommentaar te lewer op jou aansoek vir verlof om ‘n toring op te rig en sal hy 

meer geneig wees om gunstig te reageer indien jy hom op ‘n stadium gehelp het om probleme 

op te los wat in die verlede klaarblyklik deur jou uitsendings veroorsaak was. 

Bedoelde Uitstralers wat by Ontvangers steur 

 

Die situasie is ietwat meer kompleks wanneer ‘n bedoelde uitstraler, soos jou amateursender, 

steurings veroorsaak by ‘n apparaat wat bedoel is om radioseine te ontvang, soos jou 

buurman se televisiestel.  In hierdie geval is die sleutelvraag die aard van die steursein. 

 

Indien die steursein in alle opsigte ‘n wettige, gelisensieerde uitsending is, dit is, binne die 

amateurband, oorskry nie die toegelate krag vir die betrokke band en lisensiehouer nie, en is 

‘n skoon sein, dan is die probleem dat die ontvangstoerusting geaffekteer word deur ’n sein 

buite sy ontvangsband en is die ontvangstoerusting defektief en moet dit herstel word. 

 

Aan die ander kant, indien die sendersein in enige opsig nie voldoen aan jou lisensie se 

vereistes nie, moet jy eers die probleem met die sendersein regstel voordat jy aan jou 

buurman voorstel dat hy sy TV-stel moet laat herstel!  Dit is besonder belangrik omdat indien 

die steuring aan OKOSA gerapporteer word, sal die eerste wat hulle heelwaarskynlik sal 

doen, wees om jou sendertoerusting te inspekteer.  Indien daar enigsins iets fout mee gevind 

word, sal jy vir die steurings verantwoordelik gehou word, en selfs indien die fout nie die 

oorsaak van die steurings is nie, mag die sendertoerusting gekonfiskeer word wanneer dit nie 

aan jou lisensievereistes voldoen nie. 

 

Weereens, sal dit diplomaties wees om jou buurman waar moontlik by te staan ten einde die 

probleem op te los, selfs nadat dit vasgestel is dat jou sender se werking binne die wetlike 

vereistes is.  Deur ook die vrede in die omgewing te bewaar sal dit vêrder help dat die goeie 

reputasie van amateurradio voortbestaan.  As dit egter nie moontlik is nie, by voorbeeld, 

wanneer jou buurman jou aanbod vir bystand verwerp, en daarop aandring dat jy jou 

uitsendings staak, dan is jy daarop geregtig om voort te gaan ten spyte van steurings aan jou 

buurman se TV of ander toerusting. 

Deelbande 

 

Een uitsondering hierop is dat van die amateurbande gedeel word met verskillende 

gebruikers, waarvan een gebruiker verklaar is as die “primêre” gebruiker en die ander as 

“sekondêre” gebruikers.  By voorbeeld, aan amateurradio is die 2 GHz-band (2,3-2,45 GHz) 

op ‘n sekondêre basis toegeken met die primêre gebruiker industrieel, wetenskaplik en 

medies. 
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Eenvoudig gestel, sekondêre gebruikers mag nie steurings by primêre gebruikers veroorsaak 

nie, en moet bedryf staak indien dit die enigste manier is om steurings te vermy, terwyl hulle 

tevrede moet wees indien steurings vanaf primêre gebruikers ondervind word.  Indien jy dus 

naby ‘n hospitaal geleë is, en jy steurings vanaf mediese toerusting, wat doelbewus in die 2 

GHz-band uitstraal, ondervind, is daar niks wat jy daaromtrent kan doen nie. 

 

Alle amateurbande word natuurlik met ander amateurs gedeel en dit is dus belangrik dat ons 

stappe doen om steurings met ons mede-amateurs te vermy.  Dit sluit hoflike 

bedryfsprosedures in sowel as om te verseker dat jou sender ‘n skoon sein uitstraal. 

Oorsake van Steurings 

 

Daar kan drie moontlike oorsake van steurings wees. 

 

1. Die sender mag op ‘n frekwensie uitstraal waar dit nie bedoel is om op uit te straal 

nie. 

 

2. Die ontvanger mag seine ontvang waar dit nie tuishoort nie. 

 

3. Die sender en ontvanger mag beide korrek funksioneer, maar iets anders verander die 

sendersein na die frekwensie van die ontvanger.  By voorbeeld, korrosie kan veroorsaak dat 

metaal soos ‘n gelykrigter werk en harmonieke van die sein van ‘n nabygeleë sender laat 

ontstaan en uitgestraal word. 

 

Aangesien laasgenoemde nie dikwels voorkom nie, en gewoonlik gespesialiseerde toerusting 

en aansienlike spesialistekennis vereis om op te los, sal ons vêrder net aan die eerste twee 

moontlikhede aandag gee. 

Senderfoute 

 

Die mees algemene probleme met senders is onstabiele frekwensie, harmoniekuitstraling, 

onegte uitstralings en “wye” seine. 

 

Frekwensie-onstabiliteit is gewoonlik die gevolg van LC (induktor/kapasitor) ossillators wat 

nie voldoende gekompenseer is vir temperatuurwisselinge of teen meganiese skok beveilig is 

nie.  Dit is meer waarskynlik om op ander amateurs ‘n impak te hê, behalwe as die sender so 

onstabiel is dat dit tot buite die amateurbande gaan en steurings aan ander dienste veroorsaak.  

Om frekwensie-onstabiliteit te korrigeer, vereis gewoonlik ontwerpmodifikasies of verbeterde 

konstruksiemetodes, by voorbeeld meer soliede konstruksie is minder sensitief vir meganiese 

skokke.  Dit is heel ongewoond vir moderne kristalbeheerde radios, maar dit mag gebeur 

indien ‘n FSL-frekwensiesintetiseerder ontkoppel van die verwysingsfrekwensie. 

 

‘n Ander tipe van senderfrekwensie-onstabiliteit is tjirp, wat ontstaan wanneer die 

ossilatorfrekwensie geaffekteer word deur belading deur volgende stadiums of deur 

fluktuasies in die kragbronspanning wanneer ‘n GG-sender gesleutel word.  Dit kan voorkom 

word die gebruik van ‘n hoë impedansie bufferversterker volgende op die ossillator en deur 

die ossilatorspanning te stabiliseer. 
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Harmonieke uitstralings vind plaas op veelvoude van die sender se uitsaaifrekwensie.  By 

voorbeeld, ‘n sender wat op 144 MHz uitsaai mag steuring aan ‘n TV-ontvanger veroorsaak 

wat op 720 MHz ingestem is, 720 = 144 * 5.  Dit kan veroorsaak word deur ‘n versterkertrap 

te hard te dryf, deurdat die mikrofoonwins of die GG-dryf te hoog gestel is of deur 

onvoldoende verswakking van harmonieke deur die sender se laedeurlaatfilter in die finale 

kring. 

 

Indien die probleem deur oordrywing van die sender ontstaan, dan is die oplossing om die 

dryfvlak te verminder deur verstelling van die mikrofoonwins of die GG-drywing.  Indien die 

probleem egter bestaan terwyl die sender nie oordryf word nie, is die beste oplossing om dan 

‘n addisionele laagdeurlaatfilter tussen die sender en die antennavoerlyn in te sit.  

Laagdeurlaat-bandfilters vir die HF-bande, tot op 30 MHz, is teen redelike koste beskikbaar 

en voorsien aansienlike verswakking teen die hoër frekwensies, tipies 50 dB of beter by 50 

MHz. 

 

‘n Ander oplossing wat partykeer aanbeveel word is om ‘n antenna-aanpasser te gebruik, 

alhoewel die antenna miskien nie aanpassing benodig nie, maar die aanpasser mag seine buite 

die band verswak.  Dit was miskien beter raad in die dae toe meeste aanpassers ‘n Pi-

konfigurasie gehad het, en dus ook as laagdeurlaatfilters gefunksioneer het.  Deesdae het 

meeste aanpassers ‘n T-konfigurasie en sal dus as ‘n hoogdeurlaatfilter funksioneer wat hulle 

waarde om harmonieke uitstraling te verswak bevraagteken.  In elk geval, aangesien dit nie 

die bedoelde funksie van ‘n antenna-aanpasser is nie, is daar geen waarborg dat dit effektief 

gaan wees nie, dus is die aanbeveling dat ‘n doelgemaakte laagdeurlaatfilter gebruik word. 

 

Onegte ossillasies mag wees as gevolg van selfossillasie, op of naby die bedoelde frekwensie 

van werking van ‘n versterker of menger, of parasitiese ossillasies, wat gewoonlik plaasvind 

op BHF- of UHF.  Selfossillasie word veroorsaak deur onbedoelde terugvoering vanaf die 

uitset van ‘n versterker of menger wat ingestemde kringe voor sy inset insluit, wat ossillasies 

veroorsaak teen die resonansfrekwensie van die ingestemde kring.  Dit kan onderdruk word 

deur die koppeling te verminder, by voorbeeld deur die komponentsterte te verkort, of deur 

negatiewe terugvoering in te voer wat die luswins verminder en ossillasie verhoed. 

 

Parasitiese seine is die gevolg van BHF- of UHF-ossillasies wat voorkom weens ongewenste 

“versteekte” resonansie in ossillators en versterkers, by voorbeeld, tussen RF-smoorspoele en 

ontkoppelingskapasitore of as gevolg van die induktansies van verbindingsdrade van 

ontkoppelingskapasitore by hoë frekwensies.  Dit kan verwyder word deur die gebruik van 

lae Q (hoë verlies) RF-smoorspoele, wat minder geneig is om ossillasies te veroorsaak, of die 

gebruik van ferrietkrale om geleiers om voldoende induktansie te weeg te bring ten einde 

ongewenste BHF- en UHF-ossillasies te verhoed. 

 

“Wye” seine is seine waar daar deur intermodulasie-vervorming die maksimum benodigde 

bandwydte oorskry word.  Die oorsaak is gewoonlik deurdat een of ander versterkertrap 

oordryf word, en, terwyl dit aan ‘n ontwerpsfout te wyte mag wees, word dit merendeels 

veroorsaak deurdat mikrofoonwins of GG-drywing verkeerd ingestel is.  By die meeste 

moderne senders kan die outomatiese vlakbeheerspanning op die S-meter gedurende 

uitsending gemonitor word.  Die mikrofoonwins of GG-dryfvlak behoort altyd so gestel word 

dat hierdie spanning binne die aanvaarbare standaarde bly.  Dié vlakke is gewoonlik op die 

meter aangedui. 
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‘n Ander oorsaak van wye seine is wanneer amateurs doelbewus die oudiokringe in hulle 

senders “oopmaak” ten einde die uitsending van wyeband oudioseine, wat die 3 kHz 

bandwydte, wat vir kommunikasiedoeleindes genoeg is, oorskry in die najaag van 

"hoëtrouweergawe” maar daardeur steuring aan ander gebruikers veroorsaak. 

 

‘n GG-sender mag sleutelklikke opwek wanneer die dragolf te vinnig aan- en afgeskakel 

word.  Die dragolf behoort met verdrag oor ‘n tydperk van ongeveer 5 ms aan- en afgeskakel 

te word ten einde sleutelklikke te vermy.  Ongelukkig het selfs sommige hoogsaangeskrewe 

moderne sendontvangers, soos die FT1000 MP, ‘n probleem met sleutelklikke en mag 

modifikasies nodig wees ten einde sleutelklikke tot aanvaarbare vlakke te verminder. 

 

Kragbronbrom mag op senderseine gehoor word indien die kragtoevoer nie voldoende 

gefilter is nie.  Die byvoeging van ‘n spanningsreguleerder of addisionele filterkapasitors 

behoort die probleem op te los. 

 

Indien ‘n antenna soos ‘n langdraad wat teenoor aarde gevoer word, gebruik word, is dit 

belangrik dat van goeie aarding gebruik gemaak word wat onafhanklik van die 

kragtoevoerbeaarding is.  Die kragtoevoeraarddraad lê gewoonlik vir ‘n hele distansie in die 

nabyheid van die ander kragtoevoergeleiers voordat dit fisies geaard word.  RF-seine in die 

kragtoevoer se aardgeleier kan dus induktief met die lewendige en neutrale geleiers koppel en 

daardeur tot in buurgeboue gevoer word, en steurings veroorsaak.  Die 

kragtoevoeraardgeleier het ook dikwels ‘n hoë impedansie by radiofrekwensies, dus is ‘n 

aparte aardingstelsel nodig ten einde RF-spannings van toerusting en antennavoerlyne te 

verwyder.  In die geval wanneer ‘n goeie RF-aard nie bereik kan word nie, bly ‘n kragtoevoer 

aard steeds absoluut nodig ten einde in die geval van foute steeds te verseker dat 

lewensgevaarlike spannings nie op terustingomhulsels sal voorkom nie. 

Ontvangerfoute 

 

Die mees algemene steurings wat in radio- en TV-ontvangers ondervind word as gevolg van 

amateuruitsendings, is weens ontvangeroorlading.  Dit gebeur wanneer seine sterker as 

waarvoor die ontvanger ontwerp is om te hanteer, by sy inset teenwoordig is.  Dan veroorsaak 

intermodulasie-vervorming in die eerste menger onegte produkte wat met ontvangs steur. 

 

Een algemene oorsaak hiervan is goedkoop RF-mastopversterkers wat somtyds gebruik word 

om TV-ontvangs in grensgebiede te verbeter.  Terwyl versterkers met behoorlike 

seinhanteringseienskappe beskikbaar is, is hulle gewoonlik duurder, en die goedkoop tipes is 

algemeen beskikbaar en baie vatbaar vir oorlading. 

 

‘n Oplossing vir ontvangeroorlading is om addisionele filtrering voor die ontvanger by te 

voeg wat die sterk seine buite die band, wat die ontvanger oorlaai, verwyder.  Watter tipe 

filter benodig sal word, sal afhang van watter frekwensies steurings waar veroorsaak.  Indien 

uitsendings in die HF-bande by voorbeeld steurings op TV-ontvangs veroorsaak, mag ‘n 

hoogdeurlaatfilter tussen die TV-antenna en die TV-stel die probleem oplos aangesien TV-

uitsendings op baie hoër frekwensies in die BHF- en UHF-bande geskied, dus kan hierdie 

frekwensies deurgaan terwyl die frekwensies in die HF-bande geblokkeer sal word.. 

 

Indien amateuruitsendings in die BHF-band met TV-ontvangs in die UHF-band steur, dan 

mag ‘n hoogdeurlaatfilter met ‘n afsnyfrekwensie van 470 MHz die probleem oplos.  Indien 

die BHF-uitsendings egter TV-ontvangs in die BHF-band steur, dan mag ‘n bandstopfilter vir 
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die spesifieke frekwensie van die steursein benodig word.  Hierdie bandstopfilters staan ook 

as “valle” (Eng. trap) bekend.  ‘n Stukkie voerlyn een kwart golflengte lank van die 

steurfrekwensie, en gemaak van dieselfde kabel as die TV-antennakabel, en oop aan die vêr 

punt, word in parallel met die antennakabel by die TV se antennasok verbind.  ‘n 

Kwartgolflengte kabel wat oop is aan sy vêr punt bied ‘n baie lae impedansie by die 

frekwensie waarvoor dit gesny is en sluit dus daardie frekwensie kort waar die kabel hier 

verbind word, terwyl dit ‘n hoë impedansie by ander frekwensies het en hulle dus deurlaat. 

 

Let egter op dat indien die probleem die gevolg is van oorlading van ‘n mastop RF-

versterker, dan sal geen manier van filtrering van die sein tussen die versterker en die TV-stel 

die situasie verbeter nie, aangesien inband onegte produkte dan alreeds deur die versterker 

opgewek mag wees.  In hierdie geval mag die enigste oplossing wees om die versterker te 

vervang met een wat meer weerstand teen oorlading bied, of om dit geheel-en-al te verwyder 

indien ontvangstoestande dit toelaat. 

 

Ontvangersteurings mag ook die gevolg wees van seinbeelde; ook bekend as tweede kanaal 

steurings, indien die beeldfrekwensie van ‘n ontvanger saamval met die frekwensie waarop ‘n 

sterk amateursein teenwoordig is en die ontvanger beskik nie oor voldoende beeldverwerping 

nie. 

Gemeenskaplike modus Smoorspoele 

 

Steurings vind gewoonlik toegang tot toerusting wat gesteur word deur drade wat daaraan 

verbind is – dit sluit in antennas, luidsprekerdrade, verbindings tussen oudiokomponente en 

kragtoevoergeleiers.  Met gemeenskaplike modus steuring word die steursein in fase in 

altwee van die geleiers van die verbinding gelei, byv. in beide die lyn- en neutrale geleiers 

van die kragtoevoer, of beide die geleiers in die luidsprekerkabel, of beide die kern en die 

afskerming in ’n ko-aksiale kabel. 

 

Gemeenskaplike modus steuring kan effektief ge-elimineer word met ‘n gemeenskaplike 

modus smoorspoel, ook bekend as ‘n ‘skermbreker’.  (Alhoewel dit nie fisies die skerm van 

‘n ko-aksiale kabel onderbreek nie, blokkeer dit effektief die vloei van gemeenskaplike 

modus strome wat andersins in die skerm sowel as die kerngeleier vloei ,waarvandaan die 

naam afgelei is). 

 

So ‘n smoorspoel word gemaak deur die winding van ‘n aantal windings van die kabel – wat 

‘n kragtoevoerkabel, ‘n luidsprekerkabel of ‘n ko-aksiale kabel – om ‘n geskikte kern te draai 

ten einde ‘n induktor te vorm.  Ferriet toroiedkerns is die beste en is van lokale voorsieners 

beskikbaar.  Die beginsel is dat gemeenskaplike modus strome ‘n magnetiese veld in die kern 

sal opwek en die induktor sal dus as ‘n smoorspoel dien vir die gemeenskaplike modus seine.  

Indien die induktor se impedansie hoog genoeg is by die frekwensie wat die steuring 

veroorsaak, dan sal die steursein verwerp word. 

 

Differensiële seine – dit is seine waarvan die strome in teenoorgestelde rigtings in die twee 

geleiers vloei, soos byv. die sein van ’n TV-antennageleier – sal nie ‘n magnetiese veld 

opwek nie aangesien die velde wat deur die strome wat in teenoorgestelde rigtings vloei 

opgewek word, uitkanselleer; dus werk die gemeenskaplike modus smoorspoel nie as ‘n 

induktor vir differensiële seine nie, en hulle gaan dus ongeaffekteerd deur. 
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Gemeenskaplike modus induktors kan vir beide ontvangstoerusting, soos TV-ontvangers, 

gebruik word asook nie-ontvangstoerusting soos oudioversterkers wat ly as gevolg van sterk 

radioseine. 

Opsomming 

 

Daar moet uit twee oogpunte na EMV gekyk word: die wetlike (wie is verantwoordelik om 

die probleem op te los) en die tegniese (hoe om die probleem op te los).   Indien die steursein 

opgewek word deur toerusting wat nie nodig het om uit te saai ten einde te funksioneer nie, 

dan is dit hierdie onbedoelde uitsaaier wat gewoonlik foutief is aangesien daar streng 

beperkings is op hoeveel elektromagnetiese energie deur onbedoelde uitsaaiers uitgestraal 

mag word.  Indien die toerusting wat gesteur word nie bedoel is om radioseine van ‘n sekere 

aard te ontvang nie, dan lê die fout by die geaffekteerde toerusting.  Indien ‘n sein van ‘n 

bedoelde straler toerusting affekteer wat bedoel is om radioseine te ontvang, dan is die vraag 

of die sender binne die grense van frekwensie en kraglewering werk soos deur die lisensie 

daarvoor neergelê is.  Indien die sender nie binne die wetlike grense uitsaai nie, dan moet dit 

reggestel word.  Indien die sender egter korrek, en binne die neergelegde grense, funksioneer, 

dan is die probleem die gevolg van die geaffekteerde toerusting wat op seine buite die 

gewenste band reageer, en dit is uiteindelik die verantwoordelikheid van die eienaar van die 

geaffekteerde toerusting wat op sy onkoste die probleem moet laat oplos. 

 

Dit is egter goeie maniere van ‘n amateur wie se toerusting steurings veroorsaak om so ver as 

moontlik te help om die probleem te diagnoseer en oplossings voor te stel.  Dit is beide om 

goeie verhoudings met bure en om die goeie beeld van die amateur te handhaaf. 

 

Die senderprobleme wat die meeste voorkom is frekwensie-onstabiliteit, uitstralings van 

harmonieke, breë seine en sleutelklikke.  Frekwensie-onstabiliteit vereis voldoende aandag 

aan ontwerp en konstruksie ten opsigte van temperatuurkompensasie, meganiese stabiliteit en 

‘n voldoende buffer na ‘n ossillator ten einde tjirp te vermy.  Uitstralings van harmonieke kan 

deur ‘n geskikte laagdeurlaatfilter onderdruk word.  Breë seine word gewoonlik deur ‘n te 

hoë instelling van die mikrofoonwins veroorsaak..  Sleutelklikke is as gevolg van te vinnige 

aan- en afskakeling van die dragolf. 

 

Ontvangerprobleme kan veroorsaak word deur gemeenskaplike modus- of differensiaalseine.  

Gemeenskaplike modus seine kan verswak word met ‘n geskikte gemeenskaplike modus 

smoorspoel (ook ‘n skermbreker genoem).  Differensiaalmodus seine vereis die gebruik van 

geskikte hoëdeurlaat- of bandstopfilters tussen die antenna en die ontvanger.  Mastop TV-

versterkers is dikwels die onderwerp van oorlading, indien dit gebeur dan mag dit nodig wees 

om die versterker te verwyder of te vervang met een wat minder gevoelig is vir oorlading 

Hersieningsvrae 

 

1 EMV bepaal die versoenbaarheid van elektroniese toerusting met: 
a. Statiese geraas. 

b. Mensgemaakte elektromagnetiese geraas. 

c. Hoë toevoerspannings. 

d. Batteryaangedrewe toerusting. 

 

2 Een doel van EMV is om: 
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a. Besoedeling van die  RF spektrum te verhoed. 

b. Uitsendings teen hoë krag aan te moedig. 

c. Die ontwikkeling van amateurradio te ontmoedig. 

d. Radio-ontvangers ongevoelig te maak. 

 

3 Onegte ossillasies veroorsaak deur resonansie van RF-smoorspoele kan 

verminder word deur die gebruik van: 
a. Lae Q smoorspoele. 

b. Lang kragkabels. 

c. Nie-induktiewe kapasitors. 

d. Nie-resonante kringe. 

 

4 Selfossillasies ontstaan wanneer die uitset van ‘n versterker gekoppel is aan: 
a. ‘n Antenna. 

b. ‘n Kunslas. 

c. ‘n Pi-filternetwerk. 

d. Die versterkerinset. 

 

5 Dit word gevind dat ‘n RF-kragversterker teen sy fundamentele frekwensie 

ossilleer wanneer die RF-dryf verwyder word.  Hierdie verskynsel word 

genoem: 
a. Selfossillasie. 

b. Parasitiese ossillasie. 

c. Harmonieke ossillasie. 

d. Oorladingossillasie. 

 

6 Die regmaak van selfossillasie in ‘n oudioversterker is: 
a. Om die spanningswins te verhoog. 

b. Om die terugvoersein te filter. 

c. Om die insetstadium induktief te koppel. 

d. Om negatiewe terugvoering aan te bring. 

 

7 Onvoldoende dragolfonderdrukking by ‘n ESB-sein sal die volgende tot gevolg 

hê: 
a. Vervorming. 

b. Swak leesbaarheid.  

c. Moeilik om die ontvanger se klopfrekwensie in te stel. 

d. Heterodienes op die oudiofrekwensies. 

 

8 Ten einde kragbronbrom op senderseine te verminder behoort alle GS-

kragbronne: 
a. ‘n Lae gelykspanning te lewer. 

b. ‘n Afgeskermende transformator te gebruik. 

c. RF-ontkoppeld te wees. 

d. Gelykmakende en regulerende kringe te gebruik. 

 

9 ‘n 1 000 µF kapasitor verbind oor die GS-uitset van ‘n kragbron: 

a. Sal enige teenwoordige 100 Hz rimpel verhoog. 

b. Sal lae frekwensie reaksie verbeter. 

c. Sal WS-toevoer gelykgerigte brom verminder. 
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d. Sal gelykgemaakte GS-uitsetspanning verminder. 

 

10 Ten einde steurings op aangrensende kanale te verminder, behoort 

spraakfrekwensies gehou te word onder: 
a. 500 Hz. 

b. 1 kHz. 

c. 3 kHz. 

d. 5 kHz. 

 

11 Ten einde nie onnodige sybandspatting te veroorsaak nie, moet die persentasie 

modulasie van ‘n AM-sein laer gehou word as: 
a. 25% 

b. 50% 

c. 75% 

d. 100% 

 

12 Wat veroorsaak spat? 
a. Onvoldoende onderdrukking van harmonieke in die finale versterker. 

b. Buitensporige bandwydte van ‘n sender. 

c. ‘n Swak gereguleerde senderkragbron. 

d. Onvoldoende dryf aan die finale versterker. 

 

13 Intermodulasie veroorsaak deur ‘n liniêre ESB-versterker is te wyte aan: 
a. Oordrywing van die kragvlak van die versterker.  

b. Die bedryfsfrekwensie is te hoog. 

c. Harmonieke vervorming. 

d. Twee modulasiefrekwensies wat tegelyk teenwoordig is. 

 

14 Die oordrywing van ‘n ESB liniêre versterker kan aanleiding gee tot: 
a. Verbeterde kommunikasie. 

b. ‘n Harder oudiosein. 

c. Laer kragverbruik. 

d. Vervorming en oorspatting. 

 

15 Watter van die volgende mag effektief wees om die risiko van parasitiese 

ossillasies in ‘n laekrag BHF-uitsetstadium te verminder? 
a. Ferrietkrale op die emittorverbinding van die kragversterker. 

b. Ferrietkrale op die mikrofoonkabel. 

c. Ferrietkrale in serie met die mikrofoon. 

d. Ferrietkrale op die luidsprekerdrade. 

 

16 Parasitiese ossillasies kan steuring veroorsaak, hulle is: 
a. Van ‘n baie lae frekwensie. 

b. Altyd dubbel die bedryfsfrekwensie. 

c. Hoog in frekwensie, maar nie verbind aan die bedryfsfrekwensie nie. 

d. Altyd drie maal die bedryfsfrekwensie. 

 

17 Enige nie-liniêre onderdeel sal tot gevolg hê: 
a. Mengprodukte. 

b. Versterking. 
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c. Filtrering. 

d. Sleutelklikke. 

 

18 Wanneer ‘n gesintetiseerde VFO-ossillator nie aan die verwysingsfrekwensie 

gesluit is nie, sal dit: 
a. Stabiel wees. 

b. Dieselfde as die verwysingsfrekwensie wees. 

c. Onstabiel wees. 

d. Dieselfde as die bedryfsfrekwensie wees. 

 

19 ‘n Huishoudelike ontvanger met ‘n TF van 455 kHz wat ‘n sein op 945kHz, 

ontvang, ondervind sterk deurbraak van iemand in die 160 m-band.  Dit kan 

veroorsaak word deur tweede kanaal steuring deur ‘n sein afkomstig van: 
a. 1,810 MHz. 

b. 1,825 MHz. 

c. 1,835 MHz. 

d. 1,855 MHz. 

 

20 ‘n Tipiese bron van elektromagnetiese steuring kan van die volgende wees: 
a. Elektriese musiekinstrumente. 

b. Videoseine. 

c. Oudioseine. 

d. Vonkende elektriese skakelaars. 

 

21 ‘n Laagdeurlaatfilter is heelwaarskynlik te vinde in: 
a. ‘n Kristalosssillator. 

b. Die finale stadium van ‘n HF-sender. 

c. ‘n TV antennaversterker. 

d. ‘n Menger. 

 

22 ‘n Ferrietkraal in ‘n stuk draad: 
a. Verminder die draad se impedansie. 

b. Beskerm die draad teen skade. 

c. Blokkeer die vloei van RF-seine in die draad. 

d. Verbeter kraguitstraling. 

 

23 ‘n Skermonderbrekende smoorspoel gewind met koaksiale kabel op ‘n toroïed: 
a. Laat teenfasige strome deur. 

b. Blokkeer teenfasige strome. 

c. Laat infasige gemeenskaplike modus geraas deur. 

d. Werk soos ‘n balun. 

 

24 ‘n Steursein wat deur ‘n lang voerlyn opgetel word, kan verswak word deur: 
 Die antenna hoër te lig. 

b. Die voerlyn te vervang. 

c. Die voerlyn korrek aan te pas. 

d. ‘n Toroïedspoel te installeer. 

 

25 In RF-kragversterkers gaan die GS-bedrading wat verbind is aan die 

instemkring dikwels deur ferrietkrale.  Die krale: 

 226 van 276.



 

27-11 

 

a. Voorsien lokale laagdeurlaatfilters in die bedrading. 

b. Veroorsaak hoë kragverliese teen BHF. 

c. Ageer as fyn instembeheer in die instemkring. 

d. Verhoog die "Q" van die instemkring. 

 

26 Ten einde die optel van RF deur die buitenste skerm van ‘n koaksiale kabel te 

 verhoed: 
a. Installeer ‘n balun. 

b. Verwyder die aarding van die koaksiale kabel. 

c. Installeer ’n skermbreker. 

d. Gebruik koaksiale kabel met laer verlies. 

 

27 ‘n TV-antenna se koaksiale voerlyn tel ‘n amateuruitsending op.  Dit kan 

verhoed word deur te probeer om die volgende te installeer: 
a. ‘n Mastopversterker om die inkomende steursein te oorheers. 

b. ‘n Skermbreker. 

c. Nuwe TV koaksiale kabel. 

d. Filters op die toevoerkragproppe. 

 

28 Dit word ondervind dat steurseine op die skerm van ‘n antennavoerkabel na ‘n 

huishoudelike FM-radio deur ‘n 144 MHz sender geïnduseer word.  Een 
moontlike oplossing is: 

a. Om ‘n skermbrekerfilter in die antennavoerkabel te installeer. 

b. Verwyder die aardverbinding van die 144 MHz sender. 

c. Vermeerder die krag van die 144 MHz sender. 

d. Rus die 144 MHz sender met ‘n laedeurlaarfilter toe. 

 

29 Die antenna van ‘n amateurstasie moet in ‘n posisie geleë wees wat: 
a. Maklik toeganklik is. 

b. In lyn met ander kraglyne is. 

c. Dat hoë veldsterktes nie in huishoudelike persele geïnduseer sal word nie. 

d. Dat dit onder alle ander strukture sal wees. 

 

30 Die ligging van ‘n voerlyn van ‘n amateurantenna moet: 
a. Van ‘n presiese lengte wees. 

b. Weggehou word van ander kabelroetes. 

c. Nie sigbaar wees nie. 

d. Naby ander telefoonkabels gehou word. 

 

31 Die aarding van ‘n amateurstasie is nodig ten einde: 
a. ‘n Goeie aarding aan die kragtoevoer te besorg. 

b. Ongewenste RF-spannings op die voerlyn en toerusting te minimaliseer. 

c. Om toevoerlynaardlekkasie te vermy. 

d. Om die bedryf van die toerusting van batterye toe te laat. 

 

32 Met die bedryf van ‘n mobiele HF-stel tuis vanaf ‘n batterytoevoer en met 

gebruik van ‘n basisantenna, is daar geen deurbraakprobleem nie.  Met die 

gebruik van dieselfde opstelling, maar met ‘n geaarde batterylaaier ook verbind, 

word deurbraak op ‘n elektroniese orrel ondervind.  Die moontlike oorsaak is: 
a. Die opwekking van harmonieke by die sender. 
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b. Baie sterk ontvangsseine. 

c. Swak RF-aarding. 

d. RF-aarding is te goed. 

 

33 Ten einde harmoniekuitstralings te minimaliseer, is in meeste HF-senders: 
a. ‘n Hoogdeurlaatfilter. 

b. ‘n Keepfilter. 

c. ‘n Laagdeurlaatfilter. 

d. Banddeurlaatfilters. 

 

34 Die term "vanger" wanneer filters bespreek word, beskryf  ‘n toestel wat: 
a. Seinuitset verhoog. 

b. Die bandwydte van ‘n antenna verminder. 

c. As ‘n keepfilter dien. 

d. As ‘n kunslas dien.. 

 

35 Die lengte van ‘n koaksiale vanger wat gebruik word om ‘n steursein uit te 

filtreer is: 
a. ‘n Kwart golflengte van die steursein. 

b. Enige lengte. 

c. Die golflengte van die sendersein. 

d. 250 mm. 

 

36 ‘n Keepfilter een kwart golflengte lank wat gebruik word om ‘n steursein in die 

UHF-bande uit te filtreer, word genoem: 
a. ‘n Stompie (stub). 

b. ‘n Balun. 

c. ‘n Transformator. 

d. ‘n Antenna-aanpasser. 

 

37 Die hoofrede vir die verskaffing van behoorlike kragtoevoeraardpunte op 

radiofrekwensie elektroniese toerusting is: 
a. Om ‘n baan te voorsien ten einde RF na die aarde te gelei. 

b. Om ‘n baan te voorsien ten einde foutstrome na die aarde te gelei. 

c. Om alle onegte (spurious} seine na aarde te gelei. 

d. Om die aardweerstand te verhoog. 

 

38 Die geleiers wat gebruik word om RF-toerusting mee te aard moet: 
a. Aan die aardterminaal van die naaste kragprop verbind word. 

b. So kort as moontlik wees. 

c. Kaal kopergeleier wees. 

d. Via ‘n geskikte weerstand verbind wees. 

 

39 Ten einde te verhoed dat die voerlyn na ‘n antenna uitstraal, behoort dit: 
a. So lank as moontlik te wees. 

b. Op ‘n presiese lengte gesny wees. 

c. Afgeskerm en geaard te wees. 

d. Naby die antenna te loop. 
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40 Met die oorweging van die toerusting en kragvlakke om in ‘n digbewoonde 

omgewing te gebruik, mag dit raadsaam wees om: 
a. Die antenna so laag as moontlik te hou. 

b. Die antenna so ver as moontlik van die bure op te rig. 

c. Maksimum uitsetkrag te gebruik. 

d. Altyd lang voerlyne te gebruik. 

 

41 Die beste plek vir ‘n HF-rigstraler ten einde steuring vir ‘n amateur wat in ‘n 

koppelhuis woon tot ‘n minimum te beperk is: 
a. Op die gesamentlike skoorsteen in die middel van die dak. 

b. Bokant die volgende deur se dakruimte. 

c. So hoog en ver weg as moontlik. 

d. So laag en ver weg as moontlik.  
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Hoofstuk 28- Metings 

 
Metings is belangrik om te bepaal of apparaat reg werk en om foute op te spoor. Hierdie 

hoofstuk beskryf sommige metings wat vir amateurs van belang is en die toetsapparaat wat 

ons gebruik om hierdie toetse uit te voer. 

 

Die Ammeter 
 
Die ammeter word gebruik om stroom te meet. In sy eenvoudigste vorm bestaan dit uit ’n 

spoel, waardeur die stroom vloei wat gemeet moet word, en laers albei kante van die spoel se 

as en die hele eenheid is tussen die pole van ’n permanente magneet geplaas. ’n Stroom wat 

deur die spoel vloei wek ’n magnetiese veld op wat inwerk op die magneetveld van die 

permanente magneet wat veroorsaak dat die spoel beweeg. Die wyser wat aan die spoel 

geheg is, sal dan beweeg volgens die grootte van die stroom wat in die kring vloei. Die word 

’n draaispoelmeter genoem,  

 

’n Ammeter word in serie verbind in die kring waarin die stroomvloei gemeet moet word. 

Dus vloei die stroom ook deur die ammeter. Die meter moet ’n klein weerstand hê sodat dit 

min invloed het op die stroom wat vloei. 

 

Die bereik van die ammeter kan uitgebrei word deur ‘’n lae weerstand in parallel met die 

meter verbind word en word genoem ’n newesluiting. Die doel van die newesluiting is om 

net ‘n klein stroom deur die meter te laat vloei terwyl die meeste deur die newesluiting vloei.  

Die weerstand van die newesluiting kan soos volg bereken word: 

 

RS = RM ÷ (n – 1) 

 

waar RS die weerstand van die newesluiting is, RM die weerstand van die meter en n die 

skaalfaktor is- dit is die verhouding tussen verlangde volskaal meterlesing en die volskaal- 

meterlesing sonder die newesluiting. Gestel die verlangde stroom is van 0 tot 1 A en die 

meter se volskaallesing is 1 mA met ’n interne weerstand van 100 Ω. Die skaalfaktor is dus 

1 000 (om die volskaallesing van 1 mA tot 1 A te verander.  

 RS  = 100 ÷ ( 1000 – 1) 

  = 0,100 Ω 

 

Ammeters wat ontwerp is om klein strome te meet word milli-ammeter of mikro-

ammeters genoem. 

 

Die Voltmeter 
 

Voltmeters word gebruik om spanning te meet. ’n Milli-ammeter kan omgebou word na ’n 

voltmeter deur ’n vermenigvuldiger-weerstand in serie met die milli-ammeter te verbind. 

Gestel ’n milli-ammeter met ’n volskaallesing van 100 µA en interne weerstand van 1 kΩ 

word benodig om spannings tot 10 V te meet. Die totale weerstand plus die 

vermenigvuldiger kan soos volg bereken word: 

 

 R = V ÷ I 

    = 10 ÷ 0,000 1 

    = 100 kΩ. 

 

Omdat die interne weerstand van die milli-ammeter 1 kΩ is, is die vermenigvuldiger se 

waarde 99 kΩ. 
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’n Voltmeter word in parallel met die komponent, waaroor die spanning wat gemeet moet 

word, verbind. Om so min as moontlik effek op die kring te hê moet die weerstand van die 

voltmeter so hoog as moontlik wees. Voltmeters met veldeffektransistors kan ’n 

insetweerstand van baie megohm hê.  

 

Draaispoelmeters word gewoonlik gebruik om GS te meet. Om WS te meet word ’n 

eenvoudige gelykrigterkring gebruik. Gevolglik meet die meter die gemiddelde waarde van 

die gelykgerigte WS golfvorm en nie die W.G.K. waarde. Die meterskale van WS-

voltmeters word gekalibreer sodat as die golfvorm ’n suiwer sinusgolf is, sal die meterskaal 

die W.G.K. waarde aandui. 

 

Die Multimeter 
 

Die multi-meter is ’n algemene toetsapparaat wat gebruik maak van ’n draaispoelmeter of 

digitale meter om spanning, stroom en weerstand oor verskillende bereike te meet. Sommige 

multimeters kan ook kapasitansie of ander eenhede meet.  

 

Frekwensieteller 
 

Die frekwensieteller bestaan uit digitale kringe wat die aantal siklusse van die van die 

insetgolfvorm oor ’n sekere tyd te tel en gebruik hierdie waarde om die frekwensie te 

bereken en die frekwensie  op ’n digitale uitlees aan te dui. Die akkuraatheid van die 

frekwensieteller word hoofsaaklik bepaal deur die akkuraatheid van die interne verwysings-

ossillator wat die telperiode vasstel. As dit kristalbeheerd is, dan sal die frekwensieteller baie 

akkuraat meet, maar met ’n eenvoudige induktor/kapasitor-ossillator kan die teller ’n fout 

van ’n aantal persent hê. 

 

Krag- en SVG-meter 
 
Kragmeters meet die uitsetkrag van ’n sender. Afhangende van die tipe meter kan dit of 

gemiddelde of piekkrag meet. Die onderskeid is veral belangrik vir foonseine want die mens 

se spraak het ’n baie hoër piekamplitude as die gemiddelde amplitude soos in AM. en ESB 

voorkom. (In FM-senders bly die uitsetkrag konstant ongeag die amplitude van die 

modulasiesein.) Kragmeters word ook Wattmeters genoem. 

 

SGV-meters meet gewoonlik beide voorwaartse- en gereflekteerde krag en gebruik dan die 

verhouding tussen die voorwaartse en die gereflekteerde krag om die SVG aan te dui. SVG 

is die akroniem vir Staande Golf Verhouding. Sommige moderne SVG-meters word 

antenna-analiseerders genoem wat ’n interne laekrag verstelbare ossillator en 

frekwensieteller het. Dus is dit maklik om die SVG van ’n antenna by sy voerpunt te meet 

anders as by die senderpunt van die voerlyn en metings kan ook buite die amateurbande 

gemaak word aangesien sy ossillatorkrag so laag is dat dit wettig is om dit te gebruik op 

frekwensies wat nie vir amateurs gewettig is nie. 

 

Die Ossilloskoop 
 

Die ossilloskoop bestaan uit ’n katodestraalbuis wat ’n kolletjie op die skerm vertoon. Die 

posisie van die kolletjie kan links of regs verskuif word deur die spanning op die X-

deflektorplate en op en af deur die spanning op die Y-deflektorplate te verander. Die X-

deflektorplate word met die spanning van ’n tydbasisossillator wat gladweg verander, gevoer 

sodat die kolletjie van links na regs sweef soos deur die gebruiker gestel is. Dit keer weer 

baie vinnig terug na die linkerkant en begin weer om van links na regs te sweef. Die Y-

deflektorplate word gevoer met die insetspanning wat versterk is deur ’n versterker (Y-

versterker)  en veroorsaak dat kolletjie op en af deflekteer ooreenkomstig die insetspanning. 
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Dit stel die ossilloskoop in staat om ’n grafiek van die insetspanning op die Y-as teenoor tyd 

op die X-as op die skerm te vertoon.  Die tydbasis is gesinkroniseerd deur ’n snellerkring 

wat die sweef van links na regs begin wanneer die insetspanning ’n sekere spanning bereik. 

Hierdie sinkronisasie veroorsaak dat as die insetsein ’n herhalende golfvorm het, sal die 

vertoon op die ossilloskoopskerm “stilstaan” omdat die opvolgende siklusse van die 

insetsein dieselfde patroon op die katodestraal-buis se skerm vertoon. Die Y-as word in volt 

per sentimeter defleksie gekalibreer. 

 

Merkgenerator 
 

’n Merkergenerator is toetsapparaat wat gebruik word om die frekwensie van ’n ontvanger te 

bepaal voordat frekwensietellers beskikbaar was.  Dit bestaan uit ’n kristalossillator wat so 

ontwerp is dat dit harmonieke voortbring wat dan as frekwensiemerkers oor die hele HF-

spektrum dien. As voorbeeld, ’n merkergenerator mag elke 10 kHz, 100 kHz of 1 Mhz, 

harmonieke opwek afhangende van die skakelaar se posisie.  Die operateur kan dan die 

naaste 1 MHz vind, die aantal 100 kHz merkers van daar tel en dan die aantal 10 kHz 

merkers om die akkurate frekwensielesing te vind. Byna alle moderne send/ontvangers het 

akkurate digitale frekwensievertoon dus raak merkgenerators al hoe meer in onbruik. 

 

Die Knikmeter 
 

Die knikmeter (ook roosterduik-ossillator) word gebruik om die resonante frekwensie van ’n 

ingestemde kring of antennastelsel te bepaal. Dit bestaan uit ’n verstelbare frekwensie 

induktor/kapasitor ossillator wat so gebou is dat die spoel buite uitsteek sodat dit naby die 

ingestemde kring wat getoets word, gebring kan word. Die frekwensie van die ossillator 

word dan verstel en wanneer dit met die resonante frekwensie van die ingestemde kring 

ooreenstem, word energie van die ossillator deur die ingestemde kring geabsorbeer en ’n 

“knik” word op die meter gesien. 

 

Die Kunslas 

 
’n Kunslas bestaan uit ’n nie-induktiewe weerstand, gewoonlik 50 Ω, wat genoeg krag van 

die sender wat getoets word, kan absorbeer. Dit stel mens in staat om ’n sender te toets 

sonder om energie uit te straal.  As ’n sein uitgesaai word wanneer die sender getoets word, 

word onnodige spektrum gebruik en is swak praktyk. Wees versigtig watter tipe weerstande 

gebruik word want baie hoë krag weerstande word van draad gemaak wat aansienlike 

induktansie besit wat nie geskik is vir RF-gebruik nie. 

 

Die Veldsterktemeter 
 

Die veldsterktemeter bestaan uit ‘’n klein antenna, ’n seindiode-detektor en ’n sensitiewe 

mikro-ammeter. Dit word gebruik om relatiewe sterk RF-seine te meet. So kan die 

uitstralingspatroon van ’n antenna bepaal word deur die veldsterktemeter in ’n sirkel om die 

antenna te beweeg en die lesing op die meter waar te neem. Veldsterktemeters is nie 

frekwensieselektief nie en sal die teenwoordigheid van sterk RF-seine oor groot ’n 

frekwensiebereik aandui. 

 

Die Absorpsie-golfmeter 
 

Die absorpsie-golfmeter is eintlik ’n frekwensie selektiewe veldsterktemeter. Dit bestaan uit 

’n antenna, ingestemde kring om die frekwensie te kies, ’n diodedetektor  en ’n mikro-

ammeter. Die doel is om RF-uitstralings op besondere frekwensiebande waar te neem. 

Omdat die ingestemde kring nie baie selektief is nie kan dit nie die presiese frekwensie van 
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’n sein uitken nie, maar kan die frekwensie ongeveer bepaal. Dit is besonder handig om 

harmonieke uitstralings van ’n sender te bepaal. Byvoorbeld as ’n sender in die 80 

meterband in werking is en energie in die buurt van 7 MHz waargeneem word dan is dit ’n 

goeie aanduiding dat die sender harmonieke uitstraal. 

 

Die Twee-toon Seingenerator. 

 

’n Twee-toon seingenerator wek ’n oudio-toetssein op wat uit 2 tone met dieselfde amplitude 

bestaan maar nie harmonieke verband het nie. Die sein word by die mikrofoonsok van ’n 

ESB-sender ingevoer om dit vir liniariteit te toets ingevoer en die kruinomhullingsvermoë 

(KOV) te bepaal indien ’n pieklesingwattmeter nie beskikbaar is nie. Die uitset van die 

sender word aan ’n kunslas verbind en ’n ossilloskoop word gebruik om die golfvorm oor 

die kunslas te monitor. 

 

Die grafiek hier onder  toon hoe die die uitset van ’n ESB sender op ’n ossilloskoopskerm 

vertoon as sy inset aan ’n tweetoon-generator verbind is en dit liniêr werk. 

 

 

Uitset van ’n ESB sender met ’n twee-toon toetssein by die inset ingevoer . 

 

As die uitset van die sender op die ossilloskoopskerm nie soos hierbo lyk nie, dan is die 

werking van die sender nie liniêr nie. As die kurwe van die sein op die bo-en onderpunte plat 

is, dan dui dit aan dat die sender oordryf word. As die opeenvolgende siklusse van die 

toetssein nie gladweg aansluit nie, maar daar eerder ’n gaping tussen hulle is, dui dit aan dat 

die voorspanning van die uitsetversterker nie korrek is nie. Albei hierdie probleme sal 

intermodulasievervorming veroorsaak en moet reggestel word voordat die sender op die lug 

gebruik kan word. 

 

As ’n spektrumanaliseerder gebruik word kan ’n meer akkurate meting volgens die vertoon 

op die skerm verkry word. Die spektrumanaliseerder verdeel die sein in die verskillende 

frekwensies waaruit dit bestaan. en dui die verskillende amplitudes daarvan op die skerm 

aan.  

 

Dit is nie moontlik om die kruinomhullingsvermoë van ’n sein te bereken as die modulasie 

deur ’n mens verskaf word nie, omdat die piek tot gemiddelde kragverhouding aansienlik 
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tussen verskillende stemme verskil.  Die piek tot gemiddelde verhouding van die tweetoon-

toetssein is egter presies 2:1. 

 

Dit beteken dat as jy ’n versterker vir maksimum 400 W KOV wil instel, kan jy ’n tweetoon-

toetssein invoer en die versterker verstel totdat die gemiddelde krag op die wattmeter 200 W 

aandui. Dan sal jy weet dat die KOV 400 W is. As ’n ossilloskoop gebruik word om die  

modulasiepieke aan te dui en die pieke by hierdie waarde bly, sal die KOV 400 W wees. 

 

Hersieningsvrae 
 
1. Om die stroombereik van ’n meter uit te brei, moet ’n faktor vooraf bekend 

wees, genoemd: 

a.  Volskaaluitwykingspanning en interne weerstand van die spoel. 

b.  Maksimum stroombereik van die meter. 

c.  Isolasie-weerstand van die spoel. 

d.  Maksimum toelaatbare spanning oor die aansluitpunte van die spoel. 

 

2 Om ‘n 0 – 50 mikro-ammeter te gebruik om spanning in die bereik van  

0 – 10 000 V te meet sal die skaal van die meter wat reeds 0 – 100 V ge-yk is, gebruik 

van ‘n: 
a. Serie-weerstand van ongeveer 200 megohm. 

b. Serie-weerstand van ongeveer 200 000 ohm. 

c. Newesluitingweerstand van ongeveer 200 megohm. 

d. Newesluitingweerstand van ongeveer 200 000 ohm. 

 

3 Die hoofrede om ‘n transistor-multimeter te gebruik is grootliks vir sy groter 

gevoeligheid. Op ’n skaal meen dit dat: 
a. Dit die kring wat gemeet word meer sal belas. 

b. Die kring wat gemeet word “sien” ‘n baie hoër impedansie. 

c. Groter gevoeligheid laat toe dat die skaal in kleiner eenhede onderverdeel word. 

d. Die kring wat getoets word “sien” ‘n laer insetimpedansie. 

 

4 Die basiese instrument om spanning en stroom te meet is: 

a. ‘n Ossilloskoop 

b. ‘n Draaispoelmeter. 

c. ‘n Veldsterkte meter. 

d. ‘n Meetband. 

 

5 Wat is ‘n multi-meter? 
a. ‘n Instrument wat spanning, stroom en weerstand kan meet. 

b. ‘n Instrument wat SVG en krag kan meet. 

c. ‘n Instrument wat weerstand, kapasitansie en induktansie kan meet. 

d. ‘n Instrument wat weerstand en reaktansie kan meet. 

 

6 Hoe word ‘n voltmeter aan ‘n kring verbind? 
a. In serie met die kring. 

b. In parallel met die kring. 

c. In kwadraat met die kring. 

d. In fase met die kring. 

 

7 Hoe kan die bereik van ‘n ammeter uitgebrei word? 
a. Deur weerstand in serie met die kring by te voeg. 

b. Deur weerstand in parallel met die kring te verbind. 

c. Deur weerstand in serie met die meter te verbind. 
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d. Deur weerstand in parallel met die meter te verbind. 

 

8 Wat is ‘n kunslas? 
a. ‘n Isotropiese uitstraler. 

b. ’n Nie-uitstralende las van ’n sender. 

c. ’n Antenna wat gebruik word as verwysing vir winsmetings. 

d. Die spieëlbeeld van ’n antenna onder die grond. 

 

9 Watter materiaal mag gebruik word om ‘n kunslas te bou? 

a. ‘n Weerstand van draad wat gedraai is. 

b. ‘n Nie-induktiewe weerstand. 

c. ‘n Diode en weerstand saamgevoeg. 

d. ‘n Spoel en kapasitor saamgevoeg. 

 

10 Wat se bybehore word in plaas van ‘n antenna gebruik tydens sendertoetse as 

seinuitstraling nie wenslik is nie? 

a. ‘n ”Transmatch” 

b. ‘n Kunslas. 

c. ‘n Laedeurlaatfilter. 

d. ‘n Afvlakkingskapasitor. 

 

11 Wat is die doel van ‘n kunslas? 
a. Om van die lug af sendertoetse te kan uitvoer. 

b. Om uitsetkrag te verminder vir QRP-werking. 

c. Om vergelykende seinrapporte te verstrek. 

d. Om “Transmatch”-instemming te doen sonder om steuring te veroorsaak. 

 

12 Wat is ‘n merker-generator? 
a. ‘n Hoë stabiele ossillator wat ‘n sein of serie van seine van ‘n enkele laefrekwensie-

seinbron opwek.  

b. ‘n Lae stabiliteit ossillator wat oor ’n band van frekwensies sweef. 

c. ‘n Ossillator wat in vliegtuie gebruik word om die ligging van die vliegtuig met 

verwysing tot die binne- en buitemerkers by lughawens te bepaal. 

d. ’n Lae stabiliteit ossillator vir gebruik van ontvangs van seine.. 

 

13 ’n Knikossillator is ’n tipe van: 
a. RF-meetsender. 

b. Katodestraalbuis-ossilloskoop 

c. Weerkaatsingmeter. 

d. RF-wattmeter. 

 

14 Watter toetsapparaat bevat horisontale -en vertikale-versterkers? 
a. Die ohmmeter. 

b. Die seingenerator. 

c. Die ammeter. 

d. Die ossilloskoop. 

 

15 Wat is die beste apparaat om die uitgestraalde seinkwaliteit van ’n 

telegrafie/enkelsybandsender te meet? 
a. ’n Monitorossilloskoop 

b. ’n Veldsterktemeter. 

c. ’n Sytoonmonitor. 

d. ’n Diode toetspen. 
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16 Watter metode word gebruik om met ’n ossilloskoop, die 

golfomhullingsvertoon van ’n amplitude gemoduleerde sender waar te neem? 
a. Direkte verbinding. 

b. Induktiewe verbinding. 

c. Drywerinsetverbinding. 

d. Induktiewe verbinding aan die finaal ingestemde kring.. 

 

17 Die vertikale deflekterende plate van ’n katodestraalbuis-ossilloskoop word 

gebruik om die amplitude van ’n sein te meet. Die seinvertoon op die skerm en 

die metings gemaak kan ge-yk en uitgedruk word in terme van: 
a. Stroom. 

b. Spanning. 

c. Frekwensie. 

d. Tyd. 

 

18 Watter soort insetsein word gebruik om die kruinomhullingsvermoë van ’n 

ESB-sender te toets terwyl die uitsetsein op ’n ossilloskoop waar geneem word. 
a. Normale spraak. 

b. ’n Oudiofrekwensie sinusgolf. 

c. Twee oudiofrekwensie sinusgolwe. 

d. ’n Oudiofrekwensie vierkantgolf. 

 

19 Wat kan bepaal word as ’n “tweetoontoets” aangewend word en ossilloskoop 

gebruik word. 

a. Die persentasie frekwensie-modulasie. 

b. Die persentasie draaggolf-faseskuif. 

c. Die frekwensiedeviasie. 

d. Die versterker se KOV-kraguitset. 

  

20 Waarvoor word ’n reflektometer gebruik? 
a. Die staandegolfverhouding na te gaan. 

b. Om die pieksensitiwiteit van ’n ontvanger in te stel. 

c. Senderruissyfermetings. 

d. Meet van sonlig intensiteit. 
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Hoofstuk 30 - Bedieningsprosedures 

Hierdie hoofstuk beskryf die basiese bedieningprosedures wat in die amateurbande gebruik 

word. Nadat jy hierdie hoofstuk goed bestudeer het, sal jy verstaan watter prosedures gevolg 

word om met ander amateurs op HF-foon, GG en BHF/UHF-herhalers te kommunikeer.  

Veiligheidsoorwegings 

 

Hoofkragspanning kan doodmaak. Dus wanneer jy elektriese/elektroniese apparaat installeer 

maak seker dat: 

 

� Geïsoleerde draad gebruik word wat geskik is vir die spanning om alle verbindings te 

maak. 

� Alle blootgestelde metaaloppervlaktes, insluitende apparaathouers goed geaard is.  

� Wanneer hoofkrag geskakel word, word ’n tweepoolskakelaar gebruik om beide die 

lewendige as neutrale lyne te skakel. 

� Die kragproppe wat gebruik word, moet van ’n geskikte stroomvermoë wees vir die 

apparaat en dat die hoofkraguitlate nie oorbelas is nie weens te veel proppe in 

gebruik. 

 

’n Enkele meesterskakelaar moet gebruik om die hoofkrag na al die apparaat af te skakel en al 

die huisbewoners moet daarvan kennis dra. Die familie sal dus die hoofkrag kan afskakel 

ingeval jy weens elektriese skok, nie daartoe in staat is nie. 

 

Baie van die ouer apparaat en meeste moderne liniêre versterkers gebruik radiobuise. In 

hierdie kring word dodelike hoë spannings van tussen 500 en 3 000 volt aangewend. So 

moenie binne-in die apparaat rondvroetel tensy die krag afgeskakel is nie en die verbinding na 

die apparaat verbreek is nie. Maak seker dat die kapasitore in die kragbron ontlaai is. Die 

kragbron moet van ’n bloeiweerstand voorsien wees. 

 

Die RF-uitsetkrag van die sender kan ’n baie seer RF-brandpyn veroorsaak. Eintlik word 

radiofrekwensieseine in sommige mediese instrumente gebruik om menslike weefsel te sny. 

So skakel altyd die sender af voordat enige verstellings aan antennas, laaispoele of enigiets 

wat aan die sender gekoppel is gemaak word. 

HF-Foonprosedures 

Die Fonetiese alfabet 

Die fonetiese alfabet word gebruik wanneer inligting uitgespel moet word. Dit word vir 

roepseine gebruik wanneer ’n kontak bewerkstellig word. As jy eers seker is dat die ander 

stasie jou roepsein reg gehoor het, kan jy na normale spraak terugkeer. Gebruik dan ZS1AN 

i.p.v.  “Zoeloe Siërra Een Alfa November”. 

 

Die standaard fonetiese alfabet is: 

 Alpha 

 Bravo 

 Charlie 

 Delta 

 Echo 

 Foxtrot 

 Golf 

 Hotel 

 India 

 Juliet 
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 Kilo 

 Lima 

 Mike 

 November 

 Oscar 

 Papa 

 Quebec 

 Romeo 

 Sierra 

 Tango 

 Uniform 

 Victor  

 Whisky (of Water in Moslemlande) 

 X-Ray 

 Yankee 

 Zoeloe 

 

Hierdie woorde is gekies sodat hulle maklik van ander woorde uitgeken kan word. Kennis van 

hierdie woorde help om in swak toestande woorde te verstaan. Bv. as jy net “elta hoor dan 

weet jy die moet eintlik “Delta” wees. Hierdie voordele word verloor as nie-standaard 

fonetiese alfabet gebruik word. Gebruik dus altyd die standaard fonetiese alfabet . 

Bewerkstelliging van kontakte 

Voordat jy roep, luister  eers vir 30 sekondes om te hoor of die frekwensie onbeset is. As jy 

niemand op selfs naby die frekwensie hoor nie, kan jy ook vra of die frekwensie onbeset is. 

 

 Is hierdie  frekwensie in gebruik?  Zoeloe Sierra Een Alpha November. 

 

Wag vir nog 30 sekondes en as jy dan niemand hoor nie, kan jy voortgaan om “CQ” te roep 

om ’n kontak te maak. 

  

CQ CQ CQ hier is Zoeloe  Sierra Een Alpha November, Zoeloe Sierra Een Alpha 

November staan by. 

 

Wag vir 5 sekondes. As jy dan nie reaksie hoor nie, roep dan weer. As jy ’n paar keer geroep 

het en nog nie reaksie gehoor het nie, kan dit wees dat voortplanting baie swak is op die band 

van jou keuse, of dat niemand beskikbaar is nie. 

 

As jy ‘’n kontak in ’n sekere rigting, of na ’n besondere land wil maak, wil maak, m.a.w. 

versoek dat net sekere stasies moet antwoord, roep jy CQ DX  Dit meen dat jy net langafstand 

(DX) -kontakte wil maak m.a.w. kontakte met stasies in ander lande. As jy “CQ Europe” of 

“CQ Germany” roep, dan vra jy dat net stasies van ’n besondere vasteland of land moet 

antwoord. 

Antwoord op ’n CQ 

 

As jy ‘’n stasie hoor wat CQ roep, en jy graag met hom kontak wil maak moet jy eers van die 

volgende seker maak: 

 

1. Is dit ’n gerigte roep, is jy in die regte gebied om te antwoord? Bv. ’n Suid-

Afrikaanse stasie moet nie reageer as “CQ Japan” geroep word nie maar wel as “CQ 

Africa” of “CQ  DX” van ’n nie-Afrika stasie. 

 

2. Maak seker dat jy weet waar die stasie wat roep luister. Gewoonlik is dit op dieselfde 

frekwensie waarop geroep word. Skaars DX-stasies kan egter gesplete werking 

 239 van 276.



   

  30-3 

toepas, wat beteken jy moet weet hoe om “gesplete werking” op jou send/ontvanger 

te aktiveer sodat jy die stasie kan kontak. 

 

3. Maak seker dat ’n geskikte antenna verbind is en indien nodig dat jou antenna-

aanpassingseenheid (ATU) reg gestel is vir die frekwensie en antenna. As die ATU 

nie reg gestel is nie, moet nie op die frekwensie instel waar jy die CQ-roep gehoor het 

nie, want dit is mees onbedagsaam en sal steuring veroorsaak vir die stasie wat roep. 

Verander eerder frekwensie met ongeveer 3 kHz na ’n skoon frekwensie en nadat jy 

seker gemaak het dat die frekwensie skoon is, stem daar in en keer terug na die 

frekwensie waar jy die roep gehoor het. 

  

Dit is natuurlik wys om eers seker te maak dat hierdie instellings reg is voordat jy vir stasies 

wat CQ roep, te soek. en dadelik kan antwoord. Gestel jy hoor W1XX roep en jy is seker dat 

alles reg is en gereed is om te antwoord, dan sal jy sê: 

  

“Whisky One X-ray X-ray hier  is Zulu Sierra One Alpha November, Zulu Sierra One 

Alpha November, Zulu Sierra One Alpha November standing by.” 

 

Let op dat die roepsein van die stasie wat geroep word, se roepsein altyd eerste aangekondig 

word en die stasie wat roep se roepsein tweede. Dit is belangrik want as dit omgekeerd 

aangekondig word, sal jy as ’n swak operateur beskou word. 

 

Dit is nie nodig om die roepsein van die stasie wat geroep word ’n paar keer te herhaal nie, 

want hy of sy ken mos sy eie roepsein tensy toestande swak is.  

 

Uitruil van rapporte 
 

Nadat kontak gemaak is, is die eerste ding wat gedoen word, die uitruil van seinrapporte en 

basiese inligting soos naam em ligging van die operateur aan albei kante. Seinrapporte word 

uitgeruil volgens die Standaard Verstaanbaarheid, seinsterkte en toon kode (‘Readability, 

Strength, Tone’ afgekort RST indien dit ’n GG-kontak is) in geval van foonwerking is dit net 

RS. (Readability en Strength). Die waardes in die RST-kode verskyn hier onder: 

 

VERSTAANBAARHEID (READABILTY) 
1 -- Onverstaanbaar 

2 – Net-net verstaanbaar, woorde is nou en dan verstaanbaar. 

3 –Met aansienlike moeite verstaanbaar. 

4 – Maklik verstaanbaar. 

5 –Perfek verstaanbaar. 

 

SEINSTERKTE 
1 – Swak seine – amper nie hoorbaar nie. 

2 – Baie swak seine. 

3 – Swak seine. 

4 – Redelike seine 

5 – Redelik goeie seine. 

6 – Goeie seine. 

7 – Matige sterk seine. 

8 – Sterk seine. 

9 – Baie sterk seine. 

 

TOON 
1 – Vyftig hertz WS of laer, baie rof en breed. 

2 – Baie rof WS, baie grof en breed. 

3 – Rowwe WS-toon, gelykgerig maar nie gefiltreer nie.  
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4 – Rowwe noot, tekens van filtrering. 

5 – Gefiltreerde gelykgerigte WS maar sterk rimpelmodulasie  

6 – Gefiltreerde toon, duidelik hoorbare rimpelmodulasie 

7 – Byna suiwer toon, tekens van rimpelmodulasie. 

8 – Byna perfekte toon, geringe tekens van modulasie. 

9 – Perfekte toon, geen tekens van enige rimpel of modulasie nie. 

 

Die Q-kode word dikwels gebruik om die ligging van die operateur aan te dui. Dit is die 

verkeerde gebruik van die Q-kode en moet net in Morsekodewerking gebruik word.. Gewone 

taal moet gebruik word met foonwerking. Die volgende antwoord mag dus van W1XX 

gehoor word: 

 

“Zulu Sierra One Alpha November this is Whisky One X-ray X-ray. Thanks for the 

call, you are five and six, fifty-six. My name is Bob, Bravo Oscar Bravo, and my QTH 

is Boston, Massachusetts. ZS1AN from W1XX.” 

 

Die seinrapport dui aan dat jou sein perfek verstaanbaar is en goeie seinsterkte het. Jy 

antwoord dan met ’n seinrapport en ook met jou naam en ligging. 

  

“W1XX from ZS1AN. Good morning Bob, thanks for the report. Your RS is five nine, 

five nine here in Cape Town. My name is Andrew, Alpha November Delta Romeo 

Echo Whiskey, Andrew. I’m testing a new rig here, a Kenwood TS850S, running 100 

watts into a triband Yagi at 15 metres. Back to you Bob. W1XX this is ZS1AN.” 

 

So gaan die gesprek voort. Wetgewing bepaal dat jy met elke beurt jou roepsein moet 

aankondig maar as die gesprek vlot verloop en roepseine reg gehoor is, kan gewone taal 

gebruik word i.p.v. die fonetiese alfabet. 

 

Beëindiging van QSO 

 

“QSO” kom ook van die Q-kode en dit dui ’n kontak tussen twee stasies aan wat ’n aantal 

beurte (rondtes) tussen die twee geduur het,. Die afsluiting  van die gesprek sal heel 

waarskynlik so klink: 

 

“W1XX from ZS1AN. Well Bob many thanks for the nice chat, I must be off now. I 

will QSL via the bureau. 73 to you and your family and see you later. W1XX this is 

ZS1AN clear but listening for your final.” 

 

Hy antwoord” 

“ZS1AN from W1XX. Fine business Andrew, nice to meet you and enjoy that new 

radio, it sure sounds good from here. 73 until next time from W1XX signing clear.” 

 

Hier word “73”, ontleen uit die telegraafkode, dit dui “goeie wense” aan. Wanneer met ’n 

ander geslag gepraat word, word die kode “88” gebruik wat “liefde en soentjies” aandui. 

“QSL via die buro,” beteken om via die QSL-buro ’n QSL-kaart te stuur om die QSO te 

bevestig. Die QSL-buro is ’n afleweringsdiens vir QSL kaarte wat deur verskillende 

amateurradio-verenigings bedryf word, ook die Suid-Afrikaanse Radioliga. Hoewel “73” en 

“QSL” afkortings in Morsekode is, word dit nogtans in foonkontakte gebruik wat aanvaarbaar 

is.  
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Ná die QSO. 
 
As jy nie reeds die logboek tydens die QSO ingevul het nie, dan moet jy dit dadelik daarna 

doen. Onthou wetgewing bepaal dat logboekinskrywings van elke HF-uitsending gemaak 

moet word (dit sluit onbeantwoorde roepe in, maar niemand doen dit werklik nie). 

 

As jy onderneem het om ’n QSL-kaart te stuur, dan is dit goed om dit dadelik in te vul, want 

kan nogal ’n beslommernis wees as jy later ná 100 QSO’s kaarte moet invul. 

 

Wat nie gedoen moet word nie. 

 

Moenie eindelose “CQ” roepe uitsaai nie. Dit is baie hinderlik om die volgende te hoor: 

“CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ This is 

Zulu Sierra One Alpha November, Zulu Sierra one Alpha November, CQ CQ CQ CQ 

CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ This is Zulu Sierra One 

Alpha November, Zulu Sierra one Alpha November, CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ 

CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ This is Zulu Sierra One Alpha 

November, Zulu Sierra one Alpha November, CQ CQ...” 

 

Dit is aanvaarbaar om ’n CQ roep twee maal te herhaal. Laat dan ’n gaping en luister of daar 

reaksie is, maar roep weer as daar geen antwoord ontvang word nie. 

 

Moenie sê “Oor” of (slegter) “Oor en uit” nie, dit sal jou dadelik as ’n beginner brandmerk. 

 

Moenie “maatjie” of “10 4” of ander burgerbanduitdrukkings gebruik nie. 

GG-Prosedures 

 

GG-QSO’s volg in die algemeen dieselfde formaat as HF-foon maar met baie meer 

afkortings. Daar is hoofsaaklik twee soorte afkortings: die Q-kode van drie lettergroepe, wat 

begin met die letter Q wat staan vir vrae (questions) en antwoorde gebruik en informele 

afkortings wat vir algemene woorde gebruik word. Om met die Q-kode te begin. Elke kode 

kan gebruik word as vraag gevolg deur vraagteken of ’n stelling as ’n reaksie op ’n vraag. Bv. 

“QTH” meen “wat is jou ligging?” en die antwoord mag wees ”QTH Kaapstad” menende my 

ligging is Kaapstad. 

 

Jy moet die volgende afkortings ken en word in Engels aangedui omdat DX gesprekke 

meestal in Engels sal wees : 

 

Q-Kode  As vraag        Stelling (antwoord) 

QRG  Wat is my frekwensie?     Jou presiese frekwensie is... 

QRL  Is jy besig?   Ek is besig. 

QRM Word jy gesteur??   Ek word gesteur. 

QRN  Word jy deur statiese   Ek word deur statiese 

  ontlading gesteur??  ontlading gesteur. 

QRO  Moet ek krag vermeerder? Vermeerder krag. 

QRP  Moet ek krag verminder? Verminder krag. 

QRQ  Moet ek vinniger stuur?  Stuur vinniger. 

QRS  Moet ek stadiger stuur?  Stuur stadiger. 

QRT  Moet ek ophou stuur?  Hou op stuur. 

QRU  Het jy enigiets vir my?  Ek het niks vir jou nie. 

QRV  Is jy gereed?   Ek is gereed. 

QRX  Wanneer sal jy my weer roep? Ek sal jou om .... uur   

      weer roep. 
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QRZ   Wie roep my?     Jy word deur ..... geroep.  

QSB  Kwyn my seine?  Jou seine kwyn. 

QSL  Kan jy ontvangs erken?  Ek erken ontvangs. 

QSP  Sal jy ’n berig herlei?  Ek sal berig aan .....herlei.  

QSY  Moet ek frekwensie  Verander frekwensie na... 

  na....kHz verander?  kHz. 

QTH  Wat is jou ligging?  My ligging is.... 

 

Let op dat QRX ook informeel aanvaar word om “staan by” te bedoel. Die verskil tussen 

QRM en QRN is dat QRM (steuring) deur mense gemaak word en QRN (steuring) deur die 

natuur veroorsaak word. ’n QRP-stasie is ’n stasie wat gewoonlik 5 Watt of minder uitsaai. 

Aanvang van Kontak 

Luister eers vir ten minste 30 sekondes en luister of die frekwensie in gebruik is. As niks 

gehoor word nie, vra dan of die frekwensie gebruik word deur die volgende uit te saai: 

 

 QRL? DE ZS1AN 

 

“QRL?” bedoel, “is jy besig ?” of “is hierdie frekwensie beset?” “de” meen “van” en word 

direk voor die roepsein van die sendstasie gebruik. As jy enige reaksie hoor vind dan ’n ander 

frekwensie. Sommige stasies sal met ’n “Y” vir “Yes” of ’n “C” vir “confirm” antwoord. 

Albei bedoel, ja, die frekwensie is beset. 

 

As niemand reageer nie, dan mag jy CQ roep, ook in foonwerking. 

 

 CQ CQ CQ CQ DE ZS1AN ZS1AN K. 

 

Hier bo dui DE” aan dat ZS1AN die sendstasie is. Die letter “K” dui aan dit is einde van 

ZS1AN se roep en enige stasie word genooi om te antwoord. 

 

Onthou om net so vinnig te stuur as wat vir jou gemaklik is om te ontvang. Die stasie wat 

antwoord behoort teen dieselfde spoed te stuur as wat jy gestuur het, of selfs stadiger. Dus as 

jy vinniger stuur as wat jy kan ontvang, sal jy dan moeilik verstaan wat die antwoordstasie 

stuur. 

Antwoord op ’n CQ-roep. 

Soos met foonwerking stuur die roepsein van die stasie wat jy roep eerste en daarna jou 

roepsein soos hier onder aangedui: 

 

 W1XX DE ZS1AN ZS1AN ZS1AN KN 

 

Die “KN” aan die einde van die lyn hier bo dui aan dat die letters K en N aanmekaar gestuur 

word sonder die gewone spasies tussen letters. Omdat K dah-di-dah en N dah-dit is, word dit 

soos volg gestuur: dah-di-dah-dah-dit en is dit ’n uitnodiging aan net die stasie waarmee jy 

kommunikeer om te antwoord. 

 

Die stasie sal voorgaan om vir jou ’n seinrapport te gee, met sy naam en QTH. 

 

ZS1AN DE W1XX GE OM TNX FER CALL UR RST 439 439 NAME BOB  

 

BOB QTH BOSTON MA BOSTON MA HW? AR ZS1AN DE W1XX KN 

 

Let op dat baie afkortings gedurende die QSO gebruik word: 

 GE - good evening 
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 OM - old man, used to refer to any male operator 

 TNX - thanks 

 FER - for, because it is quicker in Morse! 

 UR - your 

 RST - RST signal report 

 HW? - How did you receive this? 

 

Die AR letters bedoel dat dit die einde van die boodskap is. Dit klink so: di-dah-di-dah-dit. Ja, 

kan nou antwoord. 

  

W1XX DE ZS1AN R GM BOB TNX FER RPRT RST 569 569 NAME ANDREW  

 

ANDREW QTH CAPE TOWN CAPE TOWN = RUNNING 100 W TO 3 EL  

 

YAGI = WX FINE 25C 25C = OK? AR W1XX DE ZS1AN KN  

 

Weereens ’n –paar nuwe afkortings: 

  

 R - received everything correctly 

 RPRT - report 

 3 EL - 3 element 

 WX - weather 

 25 C - temperature 25 degrees centigrade 

 OK? - did you receive this OK? 

 

Merk dat die letter “R” word aan die begin van die werklike boodskap gestuur en dui aan:”ek 

het alles goed ontvang”. Dit is nie nodig dat alles uitgespel moet word nie maar jy sal nie “R” 

stuur as jy nie alles ontvang het nie. Die simbool “=” word gebruik vir ’n “breek” aan die 

einde van ’n sinsnede.  

Beëindiging van die QSO 

 

Jy kan die Q-kode “QRU” stuur as jy niks meer het om in die geselsie met jou vriend by te 

voeg nie en jy wil die QSO beëindig. As die ander stasie “QRU” stuur dan bedoel hy om die 

gesprek te beëindig. Dit mag soos volg volg gebeur” 

  

ZS1AN DE W1XX R TNX FER INFO ES NICE QSO QSL SURE VIA BURO =  

 

73 TO U ES URS ES HPE CUAGN = QRU? AR ZS1AN DE W1XX KN 

 

Nog ’n paar afkortings: 

 

 ES -“ and” (it’s shorter and faster in Morse) 

 URS - “yours” so “U ES URS” means “you and yours” 

 HPE - hope, or I hope 

 CUAGN – see you again, so “HPE CUAGN” means “I hope to see you again” 

  

Dan sluit ons af met: 

 

 W1XX DE ZS1AN R TKS BOB QSL OK VIA BURO 73 ES CUL MY FRIEND 

 

 VA W1XX DE ZS1AN TU 

 

“CUL” meen “sien jou later:” en die proseduresimbool “VA” beteken “einde van QSO”. Die 

“TU” aan die einde is ’n finale “dankie” en kan ook gevolg met twee Morse dits “ditdit”. 
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Herhalerprosedures 

 

Herhalers word gebruik vir plaaslike FM-kommunikasie. Dit stel stasies in staat wat nie binne 

siglynvoortplanting van mekaar is nie om d.m.v herhalers met mekaar te kommunikeer. Die 

herhaler sal dit wat jy sê herhaal solank albei stasies se ligging binne siglyn van die  herhaler 

wees. Dit is veral nuttig vir mobiele stasies met lae krag en klein antennas maar dit geld ook 

vir vaste stasies. 

 

Die herhaler word geaktiveer sodra dit ’n sein op sy insetfrekwensie ontvang en sal 

gelyktydig die oudio weer op die herhaler se uitsetfrekwensie uitsaai. Alle 2 m-herhalers in 

Suid-Afrika maak gebruik van 600 kHz verskil tussen die inset- en uitsetfrekwensie van die 

betrokke herhaler. Die insetfrekwensie van die herhaler is 600 kHz laer as die frekwensie wat 

die herhaler uitsaai. Om na ’n sekere herhaler te verwys, word altyd die uitsetfrekwensie 

genoem. Dus as iemand na die “145,750 MHz” herhaler verwys, bedoel hy/sy die herhaler se 

uitsetfrekwensie is 145,750 en die insetfrekwensie is 600 kHz laer d.i. 145,150 kHz. 

 

Somtyds is dit nodig om ’n sub-oudiosein saam met die spraak uit te saai om die herhaler te 

aktiveer. Die sub-oudio kan aan en afgeskakel word na gelang van die behoefte. Sommige 

herhalers word egter geaktiveer met ’n “CTCSS” sub-oudiotoon. CTCSS is die akroniem vir 

“continuous tone coded squelsch system”. Dikwels word 88,5 Hz vir hierdie doel gebruik om 

’n herhaler te aktiveer. Dus moet jy jou radio aktiveer om gelyktydig met die spraak 88,5 Hz 

uit te saai sodat die herhaler ge-aktiveer kan word. 

 

QSO’s op herhalers is minder formeel as HF foon-QSO’s. Jy roep nie “CQ” op ’n herhaler 

nie, maar eerder ’n spesifieke stasie of vra of iemand miskien luister. Byvoorbeeld ek kan sê: 

 

 Dit is ZS1 Alpha November – is daar iemand op frekwensie? 

 

Let op dat ek nie foneties vir ZS1 gebruik nie omdat herhalers vir plaaslike gebruik is, almal 

weet dat ek ’n ZR1 of ZS1 roepsein het. Ek sal egter “AN” foneties aankondig om verwarring 

met bv. ZS1AM te voorkom, wat baie dieselfde klink. 

 

Indien daar ’n stasie is wat wil gesels mag hy moontlik so antwoord: 

 

ZS1AN hier is ZS Bravo. Hallo Andrew, dis lekker om jou weer te hoor, wat het jy 

sovêr gedoen? 

  

Normaalweg gee jy nie ’n seinrapport as jy ’n herhaler gebruik nie, want jy weet nie hoe sterk 

sy sein by die herhaler ontvang word nie. Jy weet wel wat die uitsetkrag van die herhaler is, 

maar dis nie van belang vir die ander party nie. As iemand wel vir ’n rapport vra, moenie ’n 

RST rapport gee nie, maar eerder noem aan hom/haar in gewone taal dat sy/haar uitsending 

hard en duidelik ontvang word of dat ietwat ruis of opbreek van sy gehoor word.. As jy sê: 

“heeltemaal stil” beteken dit dat jy ’n helder sein ontvang sonder enige ruis. 

 

Daarna verloop die gesprek byna soos ’n telefoongesprek. Jy moet die minimum brabbeltaal 

gebruik en duidelik praat. Moenie vergeet om jou roepsein met elke uitsending aan te kondig 

nie. 

 

Daar is ’n aantal spesiale punte i.v.m. herhaler QSO’s. 

 

1. Die herhalers is ’n gemeenskaplike bron en is nie vir jou private gebruik nie. Dus as 

jy ’n lang gesprek met iemand wil voer, probeer om dit op simpleks te doen. Dis op ’n 

frekwensie waarop jy direk met die ander persoon kan kommunikeer en nie ’n herhaler 
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beset nie. Lang geselsies van ’n groep waar enigiemand kan deelneem is aanvaarbaar en 

vind dikwels plaas 

2. Laat ’n stilte van ongeveer 2-3 sekondes aan die einde van elke uitsending voordat 

die volgende persoon begin praat. Dit gee geleentheid aan iemand anders wat by die 

geselsie wil aansluit om sy roepsein aan te kondig. 

3. ’n Stasie wat by die geselsie wil aansluit moet wag totdat daar ’n stilte tussen die 

rondtes is en dan sy/haar roepsein net eenmaal aankondig. Die volgende stasie om uit te 

saai moet die “inbreker” erken en so gou moontlik aan hom/haar geleentheid bied om uit 

te saai. 

 

4. Indien jy ’n dringende boodskap het om oor die herhaler aan te gee, wag vir ’n stilte en 

sê “ breek breek” en gee jou roepsein. Die volgende stasie om uit te saai moet jou dan 

dadelik inroep. 

 

5. Hou jou beurt redelik kort – ongeveer 2-3 minute. Moenie toesprake of preke oor die 

herhaler lewer nie. 

 

Algemene opmerkings. 

 

Onthou die doel van hierdie prosedures is om duidelik verstaanbare kommunikasie selfs 

onder swak toestande te bewerkstellig. Moenie brabbeltaal gebruik terwyl gewone taal 

voldoende sal wees nie. Byvoorbeeld die Q-kode help om effektiewe kommunikasie te 

verseker as GG gebruik word want dit mag baie tyd in beslag neem om alles ten volle uit te 

spel. Maar in foonwerking is net so vinnig gewone taal te gebruik en dit is en meer 

verstaanbaar. 

 

Amateurradio is nie die plek vir bespreking van sensitiewe sake soos, politiek, godsdiens of 

enigiets wat iemand as onmanierlik beskou nie. Dit is aanvaarbaar om met iemand wat jy 

goed ken en dieselfde menings huldig ’n QSO oor godsdiens te voer, maar nie om vir ander 

mense wat jy op amateurradio ontmoet te preek nie. Dit is die beste om politiek te vermy selfs 

al ken jy die ander persoon en wat dieselfde benadering het want jy weet nie wie ook nog mag 

luister nie. 

 

Moet nooit beledigende of kru taal gebruik nie. In amateurradio is daar nie iets soos ’n private 

gesprek nie en alle amateurs het ten doel om ons bande “skoon” te hou van onwelvoeglike 

taal. As gehoor word dat jy onaanvaarbare taal gebruik, selfs in ’n private gesprek, kan ander 

amateurs jou by die owerhede gaan verkla en versoek dat jou lisensie opgeskort word. 

 

Wetgewing belet jou om met ander QSO’s in te meng nie. Dit sluit in om ’n dragolf op ’n 

ander uitsending te plaas nie, want dit stel jou lisensie in gevaar.. As jy dink dat iemand die 

herhaler onnodig lank beset, maak hom/haar daarop bedag op ’n beleefde manier  

Die bande wat aan amateurs toegeken is, is in segmente verdeel vir verskillende modes van 

werking volgens die bandplan. Elke band sal verdeel wees in segment wat voorsiening maak 

vir GG, digitale modus en foonwerking. Sommige frekwensies mag ge-oormerk te wees vir 

bakens en moet jy nie op hierdie frekwensies uitsaai nie en ander frekwensies weer vir 

spesifieke doeleindes, soos satelliet, aard-maan-aard of inter-kontinentale DX werking. 

Hierdie is nie wetlik van krag nie, maar net ‘’n vriendelike ooreenkoms met ander amateurs 

op orde in die bande te handhaaf. 

Hersieningsvrae 

 

1 Die term QSO word gebruik om: 
a. ‘n Ander amateurstasie te roep vir ‘n gesprek. 

b. ‘n Gesprek te beëindig.. 
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c. ‘n Gesprek te onderbreek.. 

d. ‘n Toetsuitsending te doen. 

 

2. ’n Gelisensieerde amateur moet altyd voor ’n uitsending: 
a. Die aardverbinding nagaan, 
b. Die antennas nagaan. 

c. Die kragbonne nagaan.. 

d. Luister en waar te neem of die frekwensie onbeset is. 

 

3  Om seker te maak dat die stasie wat roep se roepsein duidelik ontvang word 
wanneer hy/sy ’n kontak wil maak, moet: 

a. Hy of haar roepsein ’n paar keer herhaal. 

b. Baie vinnig praat. 

c. Maksimum spraak-kompressie gebruik. 

d. Die hoogste frekwensie gebruik. 

 

4 ’n Seinrapport van 5 9 9 word verstrek as ’n sein  ontvang word: 
a. Met ’n swak seinsterkte en mooi GG toon. 

b. Met ’n goeie seinsterkte maar slegte GG toon. 

c. Wat geheel en al onverstaanbaar is. 

d. Wat perfek verstaanbaar, sterk en ’n skoon toon-sein is.  

 

5 In die RST-kode dui T aan: 
a. Temperatuur. 

b. Toon. 

c. Tyd van uitsending. 

d. Tipe sender. 

 

6 ’n Verstaanbaarheidsrapport van 2 dui aan: 
a. Onverstaanbaar. 

b. Net verstaanbaar maar baie  moeilik. 

c. Verstaanbaar ’n bietjie moeilik. 

d. Perfek verstaanbaar. 

 

7 Die S-rapport in die RST-kode verwys na: 
a. Die sterkte van ’n uitsaaisein. 

b. As die spoed waarmee GG uitgesaai word. 

c. Die vlak van steuring op die band. 

d. Die aanduiding op die ontvanger se S-meter. 

 

8 ’n 59 Rapport word gewoonlik aan ’n stasie verstrek wat: 
a. Swak verstaanbare seine uitsaai. 

b. Verstaanbaar is. 

c.  ’n Goeie sterk goed verstaanbare seine uitsaai. 

d. Swak GG uitsaai.  

 

9 Die term "5 en 9" word aangedui as die kode: 
a. Q-kode is. 

b. RS-kode is. 

c. Morsekode is. 

d. Kleurkode is. 

 

10 Die Q-kode vir “staan by” is: 
a. QRN. 

b. QRM. 
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c. QRS.  

d. QRX. 

 

11 QRP beteken: 
a. Sluit af. 

b. Adres is.  

c. Hoë krag. 

d. Lae krag. 

 

12 QRT beteken: 
a. Sluit af. 

b. Staan by. 

c. Kwyning. 

d. Lae krag. 

 

13 Moet ek krag verminder sal uitgesaai word as: 
a. QRT. 

b. QSP. 

c. QRP. 

d. QTR. 

 

14 As wat sal die versoek vertel my wat my presiese frekwensie is uitgesaai word: 
a. QSL. 

b. QRG. 

c. QRI. 

d. QRU. 

 

15 Die gebruik van die Q-kode is hoofsaaklik om: 
 

a. Aan ongelisensieerde gebruikers te stop om die uitsendings te verstaan. 

b. Uitsaaikrag te spaar. 

c. Effektiewe kommunikasie te verseker. 

d. Sybande aan te wend. 

 

16 Die korrekte Q-kode vir ”verander frekwensie” is: 
a. QSR. 

b. QSX. 

c. QSY. 

d. QTH. 

 

17 Wat is die korrekte Q-kode vir “wat is jou ligging?"   
a. QSY. 

b. QSP. 

c. QRP. 

d. QTH. 

 

18 QRM kan verwys na: 
a. Ek word oorweldig met statiese ontladings. 

b. Ek word deur ’n ander stasie gesteur. 

c. Ek gaan ’n musikale uitsending doen. 

d. Ek benodig meer modulasie. 

 

19 QRT word gedefinieer as: 
a. Ek gaan nou uitsaai. 

b. Ek gaan bystaan. 
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c. Ek is voornemens om die uitsending te staak. 

d. Gaan jy nou stuur? 

 

20 Watter is die korrekte Q-kode vir: “moet ek ophou stuur?” 
a. QRL. 

b. QRK. 

c. QRV. 

d. QRT. 

 

21 Watter is die korrekte Q-kode vir “wanneer sal jy my weer roep?” 
a. QSD. 

b. QSB. 

c. QRX. 

d. QRH. 

 

22 Watter is die korrekte Q-kode vir “ kwyn my seine?” 
a. SSD. 

b. QSB. 

c. QRN. 

d. QRH. 

 

23 Watter is die korrekte Q-kode vir “is jy gereed?”  
a. QRL. 

b. QRK. 

c. QRV. 

d. QRG. 

 

24 Watter is die korrekte Q-kode vir “kan jy ontvangs bevestig?”  
a. QRL. 

b. QRK. 

c. QRV. 

d. QSL. 

 

25 Watter is die korrekte Q-kode vir “sal ek stadiger stuur?” 

a. QRS. 

b. QRK. 

c. QRV. 

d. QRP. 

 

26 Jy skakel jou radio aan en al wat jy hoor is ’n stasie se roepsein. Roep jy dan: 
a. QRA. 

b. QRZ. 

c. "Wie is die stasie op hierdie frekwensie”? 

d. "Wie roep my”?” 

 

27 Jy is ’n nuwe amateur en jy hoor allerhande uitdrukkings gebruik deur ander 

amateurs. Wat doen jy? 
a. Volg hulle voorbeeld en gebruik die uitdrukkings. 

b. Aanvaar dit as korrek en aanvaarbaar. 

c. Voeg nuwe woorde wat jy gemaak het by die woordeskat. 

d. Gebruik gewone taal met gewone uitdrukkings. 

 

28 Watter is die korrekte fonetiese spelling van die woord” plug”? 
a. Peter Lima Union Golf. 

b. Papa Lima Uniform Golf. 

 249 van 276.



   

  30-13 

c. Pope Lima Uniform Golf. 

d. Power Lima Uniform Golf. 

 

29 Watter van die volgende is die korrekte gebruik in die fonetiese alfabet? 
a. Bravo. 

b. Sierra. 

c. America. 

d. India. 

 

30 Watter van die volgende is die korrekte fonetiese spelling vir die word “ship”? 
a. Sugar Hotel Item Papa. 

b. Santiago Honolulu India Papa. 

c. South Hotel India Papa. 

d. Sierra Hotel India Papa. 

 

31 Roepseine wat in foneties aangekondig word, word gebruik”? 
a. Op elke uitsending. 

b. Op die eerste kontak met ’n stasie. 

c. Aan die einde van elke uitsending. 

d. Gereeld. 

 

32 “COIL” sal met die gebruik van die internasionale fonetiese alfabet sal as volg 
aangekondig word: 
a. Charlie, Ocean, Italy, Lima. 

b. Charlie, Oscar, India, Lima. 

c. Colin, Oscar, Indonesia, London. 

d. Colin, Oscar, India, London. 

 

33 Watter van die volgende gebruik die Internasionale fonetiese alfabet? 
a. Boston, Uniform, Golf. 

b. Bravo, Union, Gold. 

c. Berlin, Uncle, Golf. 

d. Bravo, Uniform, Golf. 

 

34 Herhalers word gewoonlik net in die volgende modus aangewend. 
a. AM. 

b. FM. 

c. ESB. 

d. GG. 

 

35 Herhalers in die RSA word gewoonlik geaktiveer deur”: 
a. ’n Toonsarsie. 

b. ’n Sein op die insetfrekwensie. 

c.  ’n Sein op die uitsetfrekwensie. 

d. Afstandbeheer. 

 

36  Aanhoudende gebruik van ’n herhaler deur een stasie is: 
a. Onwenslik. 

b. Onmoontlik. 

c. Gevaarlik. 

d. Onbedagsaam. 

 

37 Satellietfrekwensies verander as die satellietseine tydens ’n verbyvlug gemonitor 

word. Dit is a.g.v. die: 
a. Hoogte van die satelliet.. 
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b. Dopplerfrekwensieskuif. 

c. Dryf. 

d. Sirkulêre vorm van die wentelbaan. 

 

38 Albei Asimut en Hoogtehoek, verwys na: 
a. Satelliet aardstasie se antenna posisies..  

b. Mobiele kommunikasie/ 

c. Seevaart-kommunikasie.  

d. Doppler-rigtingpeiling. 

 
39 Satelliete bevat transponeerders en herlei: 
a. Net GG-seine. 

b. Net FM-seine. 

c. Alle modulasiemodusse. 

d. Net digitale seine. 

 

40 Waar moet die groen draad in ’n WS-kabel in ’n kragbron verbind word? 
a. Die sekering. 

b. Aan die “lewendige” kant van die kragskakelaar. 

c. Aan die bakwerk. 

d. Aan die meter. 

 

41 Wat se veiligheid bied ’n bloeiweerstand in ’n kragbron? 
a. Dit verbeter spanningsregulering. 

b. Dit ontlaai die filterkapasitors. 

c. Die verwyder skokgevare van die induksiespoele. 

d. Dit skakel aard-lusstroom uit. 

 

42 Dis goeie praktyk in enige radioinstallasie vir veiligheid om: 
a. Net plastiese pype vir goeie aarding te gebruik. 

b. Om nie-geaarde metaalpype te gebruik. 

c. Alle aarding van metaalkaste te verwyder. 

d. Installeer ’n meesterskakelaar in die huis waarvan almal weet. 

 

43 Vir veiligheidsredes moet alle blootgestelde metaalvoorwerpe: 
a. Verbind wees aan die hoofkrag-neutraal. 

b. Vry wees van aardverbindings. 

c. Heeltemal onverbind gelaat word. 

d. Aan ’n goeie aard verbind wees. 

 

44 Wanneer apparaat bedraad word: 
a. Sal enige draad geskik wees. 

b. Sal alle plastiese of geïsoleerde draad geskik wees. 

c. Geïsoleerde drade wat geskik is vir die spanning moet gebruik word. 

d. Geïsoleerde draad is geskik. 

 

45 Skakelaars om hoofkragstroom af te skakel moet:  
a. Enkelpool wees en net die lewendige lyn onderbreek. 

b. Enkelpool laestroomskakelaars wees. 

c. Tweepoolskakelaars wees en beide die lewendige en neutrale lyne moet onderbreek 

 word. 

d. Mestipe skakelaars sonder deksel vir maklike toegang wees. 

 

46 Wanneer proppe gebruik word om sendapparaat wat hoë stroom benodig aan 
die hoofkrag te verbind: 
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a. Is twee-pen 5 amp proppe sonder aardpen geskik. 

b. Kan 10 amp driepenproppe gebruik word. 

c. Kan drade direk in die vrou-sok ingesteek word. 

d. kan ’n 16 amp driepenprop gebruik word. 

 

47 Radiofrekwensies word in mikrogolfoonde gebruik vir koskookdoeleindes. In ’n 

radiostasie moet sorg gedra word om: 
a. Seker te maak dat die krag aangeskakel is deur aan die RF-punte met nat vingers te 

raak. 

b. Aan RF-apparaat te werk met die deksels verwyder. 

c. Verstellings aan antennas te maak terwyl volle krag aan die antennas verskaf word. 

d. Alle RF-bronne teen gesigs- en liggaamlike kontak af te skerm. 

 

48 Hoë kapasitansie kapasitors wat op die werksbank of êrens gelaat word, moet: 
a. Aan ’n ander persoon gegee word waar liggaamlike kontak ’n reaksie kan veroorsaak. 

b. Terwyl dit aan ’n las verbind is, weggebêre word. 

c. Onge-erg rond lê. 

d. Ontlaai word en gebêre word. 

 

49 Wanneer ’n sender ingestel word en om steuring aan ander gebruikers op die 

band te verhoed, moet dit aanvanklik: 
a. Op ’n harmoniek buite die band ingestel word. 

b. Direk in die antenna gevoer word. 

c. In ’n kunslas ingevoer word. 

d. Direk in ’n dipool ingevoer word. 

 

50 Amateur bandplanne word saamgestel en moet nagekom word want: 
a. Hulle is wettig. 

b. Hulle word deur Internasionale Regulasies beheer. 

c. Hulle oogmerk is om  hulp aan bediening te verleen en  ophoping te verhoed. 

d. Hulle is daar vir beginners se gebruik. 

 

51 Voordat ’n CQ-roep op enige frekwensie gedoen word, moet mens: 
a. ’n 1 750 Toonsarsie uitsaai. 

b. Jou roepsein herhaalde kere aankondig. 

c. Eers op die frekwensie luister en as dit onbeset is, begin roep. 

d. Jou roepsein driekeer aankondig. 

 

52 Die doel van die aardgebonde herhaler is om: 
a. Satellietdekking te vergroot. 

b. Die bereik van mobiele stasies vergroot. 

c. Die bereik van vaste stasies te vergroot. 

d. Kontakte met voetgangerstasies te verminder.  

 

53 Wanneer ’n ander stasie geroep word, is dit aanvaarbare praktyk om: 
a. Eers jou roepsein aan te kondig en dan die stasie wat  geroep word se roepsein: 

b. Net jou roepsein aan te kondig. 

c. Die roepsein van die stasie wat geroep word aan te kondig en  daarna jou eie 

 roepsein. 

d. Die roepsein van die ander stasie net een maal te gebruik.. 

 

54 Wanneer jy afsluit met ’n ander stasie is dit aanvaarbare praktyk om aan die 

einde van die kontak: 
a. Eerste jou roepsein aan te kondig en dan die ander stasie se  roepsein. 
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b.  Die ander stasie se roepsein na jou roepsein aan die einde aan te kondig. 

c. Nie die ander stasie of jou roepsein te gebruik nie maar sê “oor en uit”. 

d. Die ander stasie se roepsein eerste en jou roepsein laaste aan te kondig. 

 

55 Die RST-kode verwys na:  
a. Readability, Signal strength, Tone. 

b. Radio, Signal, Time. 

c. Readability, Signal strength, Time. 

d. Reactivity, Speed, Tone. 

 

56 In die RST-kode staan “S” vir: 
a. Seinsterkte van die sybandsein. 

b. Sterkte van die uitsaaisein. 

c. Veiligheid (Safety). 

d. Seinsterkte ontvang. 

 

57 ’n Seinapport van “599” beteken: 
a. Die sein se gehalte is swak, ook die seinsterkte en toon. 

b. Die sein se  gehalte is baie goed, ook seinsterkte en toon.,  

c. Die seinsterkte is laag maar van goeie gehalte. 

d. Die sein is nie maklik verstaanbaar nie. 

 

58 Wanneer ‘’n stasie geroep word, hoe dikwels moet sy roepsein aangekondig 
word? 

a. Vyfmaal. 

b. Driemaal. 

c. Tweemaal. 

d. Viermaal. 

 

59 Nadat ’n stasie gekontak is op ’n roepfrekwensie, is dit goeie praktyk om: 
a. Voort te gaan met die kontak op dieselfde frekwensie. 

b. Na ’n ander frekwensie te skuif en voort te gaan met die QSO. 

c. Ander te nooi om aan te sluit op dieselfde frekwensie. 

d. Beswaar te maak teen alle ander stasies wat roep. 

 

60 Wanneer twee stasies besig met ’n QSO, moet jy: 
a. Op die gesprek inbreek sonder om te weet wat bespreek word. 

b. Eers luister waaroor die QSO gesprek gevoer word  en vra om aan te sluit en dan 

 oor iets anders te gesels. 

c. “Inbreek” en ’n argument  ontketen oor ’n ander onderwerp. 

d. Eers luister en as jy ’n bydrae tot die QSO kan lewer, vra om aan te sluit en lewer jou 

bydrae om verder bespreking te bevorder. 

 

61 Voordat jy vir die eerste keer op die lug kom, moet jy: 
a. Al die burgerband prosedures ken en hulle ten volle  gebruik. 

b. Alle burgerbandterme gebruik selfs al is dit nie van  toepassing op amateurradio 

 nie. 

c. Alle amateurradioprosedures en terme leer en eers dan op die lug waag. 

d. Alle kommersiële radioterme leer en hulle gebruik. 

 

62 Wanneer jy vir die eerste keer CQ roep en nie antwoord kry nie moet jy: 
a. Op en af op die band skuif en op elke paar kHz roep. 

b. Aanhou en aanhou op dieselfde frekwensie roep. 

c. Na ’n  ander band oorskakel. 
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d. Oor die band luister om vas te stel of daar ander stasies is wat aktief is voordat jy CQ 

roep en ’n paar keer roep en dan sluit. 

 

63 Die onderwerp vir bespreking op amateurradio moet die volgende insluit: 
a. Politiek, Godsdiens en Seks. 

b. Kwetsende sake bespreek. 

c. Ongeskikte taal so dikwels as moontlik te gebruik. 

d. Sake van gemeenskaplike belang van ’n persoonlike of tegniese aard op ’n ontspanne 

 en hoflike manier. 

 

64 Wanneer via ’n satelliet gekommunikeer word moet jy: 
a. Maksimum toelaatbare krag gebruik.. 

b. Esperanto praat. 

c. Genoeg krag gebruik om betroubare kommunikasie te  behou.. 

d. ’n Spraakprosesseerder gebruik en skreeu om deur te  dring. 

 

65 Wanneer aanvanklik Morsekode gebruik word: 
a. Stuur CQ en jou roepsein teen ’n baie hoë spoed. 

b. Stuur CQ en jou roepsein teen dieselfde spoed as wat jy kan  ontvang.  

c. Stuur eers AK en dan die CQ-roep.  

d. Stuur eers AR en dan die CQ roep. 

 

66 As ’n stasie “CQ Europa” roep, moet jy: 
a. Hom in elk geval roep. 

b. As hy nie jou ZS-roep antwoord nie, beledig hom en beskuldig hom dat hy anti-Suid-

Afrikaans is. 

c. Wag en hoor of hy antwoord van Europa kry, indien nie, luister watter gebied hy dan 

roep totdat hy CQ Afrika roep. 

d. Trompet blaas of ’n musikale instrument speel om sy aandag  te trek. 

 

67 ’n Net vind op 2 m plaas. Moet jy: 
a. CQ roep op daardie frekwensie gedurende ’n breek in uitsending. 

b. Vir ’n wyle luister en dan inbreek selfs al kan jy nie tot die bespreking bydra nie. 

c. Wag totdat daar ’n onderbreking is en dan roep en wag dat jy ingeroep word. 

d. Fluit of ’n musikale instrument gebruik om aandag te  trek.  

 

68 Wanneer ’n herhaler op 2 m gebruik word, is dit goeie praktyk om: 
a. Simpleks te gebruik en ander stasies verwittig dat hulle seine swak is en jy hulle glad 

nie kan hoor nie. 

b. Maksimum krag te gebruik en roep totdat iemand antwoord. 

c. Die dupleks modus te gebruik en op die insetfrekwensie te roep en op die 

uitsetfrekwensie te luister, 

d. Die herhaler omgekeerd te gebruik en hoop op die beste. 

 

69 Wanner jy ’n herhaler gebruik moet jy volgende aankondig: 
a. ’n Seinsterkterapport aan die ander stasies. 

b. ’n RST-seinrapport vra i.v.m. jou sein. 

c. ’n RST-rapport aan ander stasies 

d. Rapporteer dat jy hard en duidelik ontvang. 

 
70 Watter van die volgende is korrek as jy telegrafie gebruik om ’n oorsese kontak 
te maak? 
a. CQ CQ CQ de ZS1XYZ ZS1XYZ Z1XYZ. 

b. CQ DX CQ DX CQ DX de ZS1XYZ ZS1XYZ ZS1XYZ K. 

c. CQ DX DX DX de ZS1XYZ AR. 
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d. CQ DX de ZS1XYZ K. 

 

71 Watter een van die volgende is korrek as jy telegrafie gebruik om ’n Suid-
Afrikaanse kontak te maak? 
a. CQ CQ CQ. Dit is Zulu Sierra Ses Zulu Zulu Zulu wat QC roep en bystaan. 

b. CQ CQ. Zulu Sierra Ses Zulu Zulu Zulu staan by. 

c. CQ DX CQ DX CQ DX hier is Zulu Sierra Ses Zulu Zulu Zulu. 

d. CQ CQ CQ Dit is Zulu Sierra Ses Zulu Zulu Zulu en Zulu Sierra Six Zulu Zulu Zulu 

 staan by. 

 

72 Watter een van die volgende is nie korrek nie? 
a. Dit is belangrik om duidelik en nie te vinnig te praat nie as die ander persoon nie 

 dieselfde taal as jy kan praat nie. 

b. Die gebruik van GG-afkortings en Q-kodes moet nie in telefoniekontakte gebruik 

 word nie. 

c. Amateur-brabbeltaal en plat taal te gebruik om ander te  verwar. 

d. Vermy om “ons” te gebruik as “ek” bedoel word. 

 

73 Wanneer ’n herhaler gebruik word, is die korrekte prosedure: 
a. Om tussen beurte te wag om ander stasies toe te laat om in te breek. 

b. Om dadelik uit te saai nadat die ander dit na jou oorgestuur het sodat ongevraagde 

 stasies verhoed word om jou gesprek te onderbreek. 

c. Om vir ‘’n redelike tydjie te wag voordat jy die ander stasie in die kontak, antwoord. 

d. Om die herhaler aanhoudend te gebruik om te verhinder dat ander dit kan gebruik. 

 

74 Dit is goeie praktyk wanneer jy ’n herhaler gebruik  om: 
a. ’n Ondoeltreffende antenna te gebruik. 

b. ’n Foutiewe mikrofoon te gebruik. 

c. ’n Radio te gebruik wat oor-devieer. 

d. Beleefd te wees en ander stasies toe te laat om by die  gesprek aan te sluit. 

 

75 Wanneer jy graag ’n noodboodskap oor die herhaler wil uitsaai terwyl dit 
gebruik word, moet  jy: 

a. Die mikrofoon-skakelaar druk en skreeu dat jy haastig is. 

b. Aanhoudend fluit om aandag te trek. 

c. Wag tot aan die einde van die beurt, jou dan identifiseer en aankondig dat jy ’n 

dringende boodskap het. 

d  Die mikrofoon-skakelaar druk en wag totdat albei stasies stil is en dan oorneem en 

jou boodskap aangee. 

 

76 Wanneer jy ’n herhaler gebruik en verwittig word dat jou sein opbreek en 

onverstaanbaar is. Wat doen jy dan? 
a. Vertel die ander stasie dat daar niks met jou stel verkeerd is nie. 

b. Afsluit totdat jy in ’n beter posisie is en die herhaler goed aktiveer. 

c. Iemand vra om jou onbelangrike boodskap te herlei. 

d. Almal kwaad maak deur te vra dat die boodskappe herhaal  moet word. 

  

77 Wanneer ’n herhaler gebruik word moet jy altyd: 
a. Die beurte solank as jy wil uitrek. 

b. Onderwerpe soos politiek, godsdiens en seks te bespreek. 

c. Hou die beurte kort om ander gebruikers toe te laat. 

d. Aktiveer die herhaler sonder om jou roepsein aan te  kondig.   

 

78 Wanner jy op enige amateurband werk moet jy: 
a. Werk waar die gerieflik en onbeset is. 
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b. Laer syband in ’n hoë sybandgedeelte gebruik. 

c. Die aanvaarde bandplan volg vir die band wat gebruik  word. 

d. GG gebruik in die foongedeelte as die band skoon is. 

 

79 Wanneer op hoë frekwensiebande gewerk word, is dit goeie praktyk nadat ’n 
stasie aanvanklik gekontak is om: 

a. Dadelik voort te gaan met die gesprek. 

b. Seinrapporte een of ander tyd gedurende die gesprek uit te  ruil. 

c. Seinrapporte uit te ruil en vas te stel dat die seine geskik is voordat met die gesprek 

voortgegaan word. 

d. ’n Bietjie van frekwensie af te skuif sodat die ander partye  beter kan hoor.   

 

80 Wanneer toestande goed en seine sterk is, moet operateurs: 
a. Krag tot die maksimum toelaatbare deur regulasies te  verhoog. 

b. Krag te vermeerder en vol kompressorfasiliteit te gebruik. 

c. Net genoeg krag te gebruik om ’n goeie kontak te maak. 

d. Krag te vermeerder tot die maksimum vermoë van die  apparaat. 

 

81 Voordat jy begin uitsaai watter van die volgende prosedures is nie korrek nie? 
a. Gaan na of die antennastelsel in goeie toestand is. 

b. Gaan na of daar nie oormatige gereflekteerde krag op die antenna is nie. 

c. Gaan na dat die korrekte frekwensie gebruik word. 

d. Aanvaar dat die vorige verstellings van die kontroles geskik  is.  
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Chapter 29 - Digital Systems 

Notes on using this document. 
The field of amateur radio is extremely wide, and as demonstrated in this chapter, the field 
continues to widen.  We have recognized a difficulty in trying to provide both the basic 
information required to pass the Radio Amateur’s Examination, and providing further 
information to explain the more technical aspects, and to broaden learners’ knowledge base.  
Although amateur radio is essentially a technical hobby, we should not attempt to duplicate 
the studies required for a proper technical diploma or degree.  The RAE should be seen as an 
entry qualification which ensures that each entrant has sufficient knowledge to operate an 
amateur radio station within the relevant regulations, and to ensure that such operation is not a 
danger to the operator, to his equipment or to other parties. 
 
In this chapter we have introduced a differentiation of the material into that required to pass 
the examination (i.e.: On which questions may be set), and further information in explanation, 
or of interest to advanced learners.  
 
The main text of Chapter 29 follows the recommended syllabus for the HAREC.   Questions 
for the Class A examination will be set only from this main text. 
 
Additional information which may be of interest appears in blocks.  Questions will generally not be set 
on this content. 
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1. Principles of Digital Signal Processing 
Signal processing is the action of modifying or enhancing one or more parameters of a signal 
to improve and select a wanted parameter. In radio engineering this may entail any of the 
familiar operations such as modulation, filtering, mixing, detection, etc. All these functions 
may also be accomplished digitally with the aid of a computer. Although common 
microcomputers may be used for this purpose, specialized digital signal processing micros 
have been developed that execute the required operations much faster. 

Sampling 
Before any signal processing can take place, the analogue signal has to be converted to a 
digital signal. This is done by taking periodic samples of the analogue signal and storing the 
instantaneous values as digital numbers. The process of sampling is illustrated in figure 29-1 
below. 

 
Fig. 29-1     Sampling process  

 
Note that the sampling period  “t ” is much shorter than the period of the sampled wave –  
eight samples have been taken during this single cycle. Connecting the upper points of the 
samples produces a fair representation of the original at the same frequency.  
 
In the general case the sampling rate is governed by the Nyquist Sampling Theorem. This 
requires that at least two samples  be taken during each cycle in order to faithfully reproduce 
the original signal. 
 
What happens if we take less than two samples during a single cycle?  
 
The reconstructed wave is still a sine wave, but of a different and lower frequency and does not 
represent the original signal. It is known as an alias frequency. In some applications deliberate use is 
made of this lower frequency and it is then called under sampling.   
 
In the case of a complex signal, it means that the sampling rate must be more than twice the highest 
frequency contained in the signal.  
 
In order to avoid aliasing, a low pass or band pass filter is inserted ahead of the sampling device. A 
practical example of this is the sound card in a computer. To be able to adequately cover the audio 
frequency range of 20 Hz to 20 kHz, the sampling frequency is 42 kHz. 
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Fig 29-2 Effect of under-sampling 

 

Analogue to Digital Conversion 
The device used to convert the analogue signal to a sampled digital version is an analogue-to- 
digital converter (ADC). For each sample, the ADC produces a digital number that is directly 
proportional to the amplitude of the input voltage. The number of bits available in the binary 
word limits the number of discrete voltage levels that can be resolved. An 8-bit ADC can only 
resolve 256 levels (28) while a 12-bit unit can resolve 4 096 (212 )  levels. This limits the 
resolution of the ADC as it can only report the analogue value to the nearest discrete level.  
 
The difference between the actual and reported value is called the quantitization error and for 
a good ADC is ± ½ the value of the Least Significant Bit (LSB) for that converter. This error 
is pseudo-random and appears in the output as quantitization noise.  
 
Once the signal has been digitized, a digital process can be implemented to perform various 
functions amongst which are modulators, mixers, AGC systems and filters. 
 
The reporting process of an analogue to digital converter is illustrated in the diagram of figure 
29-3 below: 

 
Fig. 29-3    A/D converter 

 
A further source of noise, especially in VHF signals, is due to aperture jitter which is caused by small 
variations in the sampling clock intervals. It is, however, much smaller than the quantitization noise.  
Yet another source of error is caused by the non-linearity of the conversion and this is typically ±1 or 2 
bits over the entire range.  
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Digital to Analogue Conversion 
After the digital processing has been completed, the resulting digital string of words must be 
converted back to an analogue value. This is accomplished by a digital-to-analogue converter 
(DAC). The device accepts a digital word as input and, at the application of a clock signal, 
outputs the corresponding analogue value. The discrete nature of the digital input results in a 
stepped analogue output that may be smoothed by filtering. 

Digital Filters 
Most of the following information has been gleaned from “Experimental Methods in RF Design” by 
Wes Hayward, W7ZOI, Rick Campbell, KK7B, and Bob Larkin, W7PUA. The book has been 
published by the ARRL and the material is reproduced here with the kind permission of the ARRL who 
holds the copyright. 
 
As mentioned previously, DSP can be used to implement a number of analogue functions. 
Figures 29-4 and 29-5 below show the alternate implementations of a band-pass filter. 
 

  Fig. 29-4   Analogue implementation of a band-pass filter 
 

 

     
Fig. 29-5    DSP implementation of a band-pass filter 

 
Digital filters are implemented in one of two ways, called IIR and FIR filters. The difference 
between them is that IIR filters involve results of previous calculations (feedback) while FIR 
(Finite Impulse Response) filters do not. IIR stands for Infinite Impulse Response which refers 
to the response of the filter to an impulse consisting of a single unity amplitude sample pulse. 
The name is somewhat of a misnomer as it would indicate that the output of the filter will last 
forever while it actually gets smaller until it falls below the resolution of the processor. The 
pulse also equates the filter response to its frequency response via the Fourier transform. In 
the discussions that follow, use will be made of the following symbols in order to explain the 
operation of digital filters. 

                                                                        
      Multiplication of Inputs             Summation of Inputs One Sample Period Delay 
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IIR Filters 
The simplest IIR filter is the analogue of the R-C low-pass filter shown below. The block 
diagram shows the simple IIR filter that has the same response as the R-C filter. 
 

         Fig. 29-6     Analogue low-pass filter                  Fig. 29-7    Simple IIR low-pass filter 
 

If we call the digital input sample xi  and the filter output yi , then our filter consists of the 
single calculation: 
   yi = K xi  + ( 1-K ) yi-1 
 
where K is a constant between 0 and 1 but typically 0,001 or less. 
 
Demonstrating how it works 
 
Using the above equation we can now calculate the operation of this filter for the first few terms as the 
input rises from 0 to 1. Assume that the output is 0 when we start and choose K = 0,1 to make things 
happen faster. 
 
 New Input, xi   K xi   (1-K) yi-1     New Output,  
 
  0,0  0,0  0,0   0,0 
  1,0  0,1  0,0   0,1 
  1,0  0,1  0,09   0,19 
  1,0  0,1  0,171   0,271 
                             1,0                        0,1  0,244   0,344 
 
The calculation shows that the output is growing towards 1 but with a smaller step after each new 
input. This is the same exponential growth as that of an R-C circuit. Figure 29-8 below shows the 
charging characteristics of the R-C filter as well as that of the digital circuit. 

 
      TIME   
 

Fig. 29-8    Response of analogue and DSP filter 
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FIR Filters 
For more complex filters it is often desirable to use the FIR filter, standing for Finite Impulse 
Response. These filters don’t use the previous outputs of the filter computation, but do use the 
current input along with many of the previous inputs. 
 
DSP implementation of the FIR filter is very simple as shown in the block diagram of figure 
29-9 below: 

 
Fig. 29-9   FIR Filter 

 
The input signal is available in digital format from the A/D converter. A delay line consists of 
places in memory for some number of previous samples. Each time a new sample arrives, it is 
placed in the beginning of the delay-line memory. Multiplying all the samples by constant 
numbers and then adding them together forms new outputs. The constant multiplier numbers 
(b1, b2, b3, etc.) are referred to as the FIR coefficients, or tap weights. The filter design 
consists of choosing these coefficients to suit the particular application. As with analogue 
filters there are trade offs between the number of coefficients, pass-band ripple and the out-of-
band rejection. 
 
The FIR structure can be used to form filters that are highly selective to the frequency of a 
sine wave input signal. All of the response characteristics of L-C filters, such as Butterworth, 
Chebyshev and others are possible with the FIR filter. 

Direct Digital Synthesis 
Direct Digital Synthesis  ( DDS ) is the process of generating arbitrary waveforms by means 
of digital methods. The word “direct” refers to the fact that no feedback is used in the basic 
process. It is based on the fact that, for a sine wave, there exists a constant relationship 
between the phase and the amplitude values of the wave.  
 
We first consider the analogue view.  Visualize a point on the circumference of a rotating 
wheel. Each rotation of the wheel represents one cycle of the waveform and the speed of 
rotation corresponds to the frequency (or cycles per second, Hz ). If the wheel rotates at a 
constant speed, then a sine wave will be produced. The basic operation is shown in figure 29-
10 below. In this diagram the horizontal axis represents the phase or angular displacement of 
the circle radius. The amplitude above ( or below ) the zero line is transferred to the graph as 
well. The relationship between the angle Ø, the radius of the circle, r, and the amplitude a is 
given by: 
 
  Sin Ø =  a / r 
 
 The amplitude is then given by  a = r Sin Ø  and hence the term “sine wave”. 
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    Fig. 29-10  Generation of a sine wave 

 
Note that the amplitude values start repeating after 90° eg. the amplitude at 120° is the same 
as that for 60°. After rotating through half of a revolution, the values again repeat but are 
inverted. 
 
Creating a Sine Wave by Direct Digital Synthesis - DDS  
 
Figure 29-11 shows a DDS system to generate a sine wave at a given frequency by digital integration 
of a phase increment. 

 
Fig. 29-11  Block diagram of a DDS system 

 
The integration is not a continuous process as would be performed by op-amps, but is stepwise. This 
phase increment acts as a frequency setting word since it determines the number of clock cycles per 
complete cycle of the wanted frequency. The phase accumulator accepts an N-bit binary frequency 
setting word and outputs a binary word describing the instantaneous phase to the sine lookup table 
which in turn outputs the corresponding amplitude value for that phase location to the digital to 
analogue converter. The phase accumulator is incremented with every clock pulse and, at the same time 
it transfers the digital amplitude value to the DAC. The output of the DAC is a stepwise sine wave 
which is filtered by the output filter. If N bits are available to the phase accumulator then the output is 
given by: 
 
   FOUT = (Frequency Setting Word) x FCLOCK / 2N 

 
The lowest possible output frequency as well as the frequency increment is FCLOCK / 2N which occurs 
when the FSW is 1. Using a clock frequency of 100 MHz and N= 32 gives rise to a frequency 
increment of 0, 0232 Hz ! 
 
As the clock frequency is usually derived from a stable crystal oscillator, the DDS can deliver output 
frequencies with a very high stability and resolution. The maximum output frequency is usually limited 
to about half of the clock frequency and sometimes even lower. The stepwise output also generates 
unwanted signals of which most may be eliminated by the judicious choice of the clock frequency and 
output filters.  
 
Figure 29-12 below shows the spectrum of the stepwise output before filtering. 
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Fig. 29-12   DDS  OUTPUT  SPECTRUM 

 

The Fourier Transform 
A Fourier transform is a mathematical technique for determining the frequency content of a 
signal. It was originally developed by Joseph Fourier (1768-1830) for continuous signals. For 
sampled signals, such as used in DSP, a variant of the transform called the discrete Fourier 
transform (DFT) is used. Basically the DFT converts a block of N input samples into a block 
of N output bins. 
 
 As the transform makes use of complex sinusoids, it is very demanding on computational 
processing. Using the direct method of computation requires N complex multiplications and 
additions per bin and for N bins it means that the computation effort is proportional to N2.   

After realising that the complex sinusoid was periodic with N, mathematicians (notably Carl 
Runge 1856-1927) further simplified the method and reduced the computational effort. This 
method lay dormant until it was revived by Cooley and Tukey during the 1960's. It is known 
as the Fast Fourier Transform or FFT and is in common use on many microcomputers. 
 
Discontinuities and Windowing 
 
When using a system of blocks of data for analysis, discontinuities exist at both the beginning and end 
of the blocks which cause unexpected spectral components to appear in the output. One way of 
alleviating this problem is to increase the number of bins, but this unfortunately complicates the 
decision as to which bin the result is to be allocated.  
 
To minimise that problem use is made of a technique called windowing. The data block is multiplied by 
a window function which removes the sharp transitions in the envelope after which it is processed in the 
normal way. The best known and used window functions are the Triangular, Blackman, Hamming, 
Hanning and the Rectangular. Using a rectangular window is the same as not using a window at all 
while all the others have a shaping effect. The spectra of these windows all resemble that of a low-pass 
filter and are often used to design such filters. The diagram below shows the shape of the Hanning 
window. 
 

 
 
                                                       Fig. 29-13  Hanning (or Cosine Bell or Cos² ) window 
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2. Digital Communication Modes 
In addition to the normal voice communication modes, several digital modes are also in use in 
radio communication. These can broadly be divided into two categories namely text modes 
and image modes. In each of these categories several modes have been developed that are 
software controlled and make use of the sound card in a PC.  
 
The  input to the sound card is coupled to the audio output of the transceiver via the 
loudspeaker or any other dedicated audio output connector. Audio from the sound card output 
is fed to the microphone or other modulation input of the radio. Provision is also made to key 
the transmitter from the serial port of the computer. Algorithms within the software control 
the signal processor in the sound card to manipulate the audio frequencies and/or phase of the 
incoming and outgoing signals.  
 
The main analogue modulation methods are covered in Chapter 20 and will not be repeated 
here. 
 

A. Text Modes 
 

Morse Telegraphy 
This is the original mode for both amateur and commercial radio communication and operates 
by on-off keying of the transmitter carrier wave. It occupies a very narrow bandwidth and is 
readable even under very marginal conditions. The signals are human readable between 5 and 
60 words per minute.  
 

Radio teletype (RTTY) 
This is one of the first data communication modes that received widespread use. The five bit 
code could only encode 25 = 32 symbols which could not deal with 26 letters, 10 figures and 
the punctuation marks. The problem was solved by using one or more of the codes to select 
symbols from code-translation tables and so produce upper-case letters, figures, special 
symbols and punctuation marks. The coding used by most amateur stations is the 
International Telegraph Alphabet No 2 (ITA2) also known as Baudot.  
 
Due to the mechanical nature of the early machines the signalling rates are not very high and vary 
between 65 and 133 words per minute. It is common to measure the signalling rate of RTTY in 
“baud“. The signalling rate in baud is the reciprocal of the shortest pulse length. Figure 29-14 below 
shows the formation of the letter  “Y “. Typically, the pulse length is 22 ms which equates to 45,45 
baud, a common signalling rate. In Europe a signalling rate of 50 baud was common.  

 
Fig 29-14   Character “Y” in Baudot code (ITA2) 

 
Early systems used Frequency-shift Keying (FSK), moving the carrier frequency by 850 Hz. Modern 
systems employ Audio Frequency-shift Keying (AFSK) using an audio tone of 2 125 Hz for a mark 
level and 2 295 Hz for the space level. It is used on VHF as well as on HF SSB frequencies. 
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AMTOR 
Amtor is based on a system devised in the Maritime Mobile Service to improve communications 
between  stations using RTTY. This was necessary in order to overcome the problems experienced by 
RTTY when signal fading and noise occurred on the channel. The system converts the 5-bit code to a 
7-bit code in such a manner that there are four mark and three space bits in every character. There are 
two modes that are commonly used in AMTOR. Mode A uses automatic repeat request in which the 
receiving station acknowledges the received characters by checking for the correct 4/3 bit ratio or else 
calls for a repeat. Mode B uses a simple forward error correction by sending each character twice.  
 

ASCII 
This is the American Standard Code for Information Interchange which is commonly used for 
information-processing systems (computers), communication systems and related equipment. 
ASCII  uses a seven bit code that can accommodate 27  = 128 symbols. Although it is not 
strictly a part of the ASCII  standard, an eighth bit may be added as a parity ( error checking ) 
bit. By using other methods for error checking, the eighth bit may be used to extend the set of 
ASCII  symbols to 256.  
 
In radio communication the ASCII character set is mostly used for serial data transmissions. 
These transmissions may be either synchronous or asynchronous. For synchronous 
transmission the character code is sent on its own while for asynchronous transmission  a start 
and one or two stop bits is added. The standards for serial transmissions require that the 
character is transmitted with the least significant bit first and that the start and stop pulse 
duration is the same as that of the information pulse. 
 
The signalling rates differ depending on the medium used but in amateur radio the following 
are most widely used: 75, 110, 150, 300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 16 000, 19 200 and  
56 000 bits per second. Signalling speed is often quoted in baud which is equal to one discrete 
condition or event per second.  
 
Some digital modulation methods have more than the normal two states. In the dibit modulation 
method two ASCII bits are sampled at a time and have values of 00, 01, 10 and 11. The four phase 
modulation method assigns phase of 0º, 90º, 180º and 270º respectively. For this type of phase 
modulation the signalling speed in bauds is half the transfer rate in bits per second. Many modern 
modulation techniques have been developed that exploit this multi-bit encoding. 
 
 
ASCII code example.  
 
As an example the code for “ M “ is 1001101.  A pulse sequence showing the serial transmission of the 
letter “M “ using ASCII code is shown in figure 29-15 at right. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig 29-15   ASCII character “M “  Setup = 7-bit, 1 stop, no parity 
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PACKET RADIO 
Data communications is telecommunications between computers. Packet switching is a form 
of data communications that transfers data by subdividing it into “packets”, and packet radio 
is packet switching using radio. (Definition by Steve Ford, WB8IMY) 
 
This tells us that amateur packet radio is the communication between computers using 
amateur radio stations and that the computer operators are radio amateurs. The system uses 
only a single channel to service multiple communications simultaneously and is readily 
connected into networks that cover a given area. At the hub (or node) of each area we find a 
packet bulletin-board system (PBBS) which can store data and also forward it to other hubs. 
A possible configuration is shown below. 
 

 
    Fig. 29-16  Layout of a Packet Network  
 
Stations may communicate directly or via one or more nodes. Nodes can be connected in 
national as well as international network configurations. In order to maintain compatibility 
and also ensure virtually error free data communications, packet radio uses a modified 
C.C.I.T.T. (International Telephone and Telegraph Consultative Committee) recommendation 
X-25 protocol called AX-25. The main difference is that the address frame in AX-25 can 
accommodate amateur call signs and has an added unnumbered information  (UI) frame. This 
protocol specifies the format of a packet radio frame and the action a station must take when 
it transmits or receives such a frame.  
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The heart of any packet radio system is the Terminal Node Controller or TNC. The function of the 
TNC is to take the asynchronous data from the computer or terminal (usually in ASCII form) and 
assemble it into packets or frames. These frames are then passed on to a modem for conversion into 
audio tones which in turn are fed to the radio transmitter. During reception the reverse takes place.  
 
It is not always necessary to use a TNC as several computer programmes have been developed that use 
only a simple modem while the assembly and disassembly of the frames are done by the computer.  
 
Most TNC's can also be used to re-transmit the received packets to other stations; this is called 
digipeating. These stations do not add any information and merely re-transmit any frame that contains 
their call sign in the digipeat portion of the address field in the frame. In order to handle network 
operation, the native firmware in the TNC-2 is replaced with firmware called NET/ROM. This 
firmware supports the network and transport layers (levels 3 and 4) of the packet-radio network. 
 
Packet bulletin boards, normally referred to as a BBS, have facilities to store messages which may be 
retrieved at a later stage by the addressee or, if placed in a public area, by any station requesting such a 
file. Examples of the latter are newsletters or other shared information. 
 
One of the most popular applications of packet radio is TCP/IP which stands for Transmission Control 
Protocol / Internet Protocol. It is actually a set of several protocols that provide a flexible and 
adaptable means of networking. The Telnet protocol allows for a chat session, while the File Transfer 
Protocol (FTP) allows the transfer of files between stations. A large number of software sets for 
TCP/IP is available based on the original NOSNET by Phil Karn, KA9Q . 
 

APRS 
The APRS or Automatic Position Reporting System was developed by Bob Bruninga, WB4APR, to 
overcome the limitations of packet radio when used for real time communications. The limitations are 
mainly that a permanent link between all stations would be required for packet radio. APRS uses the UI 
frames so that any number of stations may participate in the exchange of information.  
 
For many events the position of the radio is important and provision has been made to add a GPS 
(Global Positioning System) receiver to the system enabling moving targets to be tracked. This is 
extremely useful for search and rescue operations as control stations are able to track the position of 
rescue workers and vehicles on a computer map in the control center. Some systems also allow the data 
from digital weather stations to be added to the transmitted data.   

PSK31 
PSK is a realtime keyboard-to-keyboard mode of operation. It was developed by Peter Martinez, 
G3PLX, and derives its name from the fact that it uses phase shift keying at a baud rate of 31,25 baud. 
A new variable length code was developed for PSK in which the most used characters have shorter 
codes. The mode is very robust and can maintain communication even under very adverse propagation 
conditions. 
 
Error correction was added to PSK by using quaternary phase shift keying (QPSK) and a convolutional 
encoder to generate one of four different phase shifts that represent five successive data bits. A Viterbi 
decoder is used at the receiving end to correct errors. This decoder tracks the 32 possible (5 bit) 
sequences, retaining only the most likely ones while discarding the other.  
 

WSJT 
WSJT is a weak signal communications program. It supports FSK441, a fast digital mode for meteor 
scatter as well as JT44, a slow digital mode for troposcatter and earth-moon-earth (EME) 
communication. An EME echo mode is included for measuring your echoes from the moon. The 
programme was written by Joseph H Taylor Jr., K1JT. The ability of these programmes to extract data 
almost below the noise level have made them popular with experimenters and have enabled both long 
distance VHF and UHF as well as moon bounce using modest station equipment. 
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CLOVER 
Clover is an advanced HF digital system developed by Ray Petit, W7GHM. It uses a four-tone 
modulation scheme and allows different modulation formats to be selected manually or automatically 
depending on the prevailing signal conditions. The block data rate is about 250 bits per second. 
 

PACTOR 
 
PACTOR combines some of the best features of Packet Radio and AMTOR, with some further 
additions. 
 
Some benefits of PACTOR include: Operation at 100 or 200 baud, depending on path conditions; a 16-
bit cyclic redundancy check to provide near error-free operation; memory ARQ in which the controller 
is able to combine parts of successive blocks to eliminate errors; and selective use of IRA data 
compression. 
 
PACTOR occupies the same bandwidth as 300 baud HF Packet. 
 
Originally copyrighted by SCS GmbH, the mode was released into the public domain in 1991.  
Subsequent versions –II and –III with increased speed and other capabilities remain proprietary. 
 
You can listen to samples of various digital modes including Pactor©-I, -II and –III at 
http://www.wb8nut.com/digital.html.  
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B. Image Modes 
Facsimile 
This is the name for methods that are used to transmit very high resolution still pictures using 
voice bandwidth radio channels. It is the oldest of the image transmitting methods and has 
been the main method used to transmit weather charts and newspaper photos by radio. It is 
also used by polar orbiting weather satellites to transmit their ground and cloud images to 
earth. FAX transmissions are made up of 800 to 1 600 scanning lines, which provide a higher 
resolution than the home TV. 
 
Modern amateur radio applications are based on software utilising the sound card in a PC 
which then displays the image on the computer monitor. The high resolution is achieved by 
slowing down the data rate resulting in transmission times of 4 to 10 minutes per image. 
 

Slow-scan Television 
As the name implies, this mode differs from the normal commercial television with respect to 
the scanning rate of the picture frames. Home TV in South Africa (PAL) produces 25 
complete images consisting of 625 lines per second and occupies a bandwidth in excess of 6 
MHz.  
 
In order to transmit an image, very accurate and low distortion audio tones in the range of  
1 500 Hz to 2 300 Hz are used to represent the picture element ( pixel ) intensities and are 
changed at the correct pixel rate. A 1 200 Hz tone is used for synchronization. These audio 
tones are then used via audio frequency shift keying (AFSK) to modulate a transmitter. On 
the receiving side the audio tones are decoded by measuring their frequency. Most modern 
systems make use of the computer sound card and appropriate software to code and decode 
the various modes that are in use at present. (at least 12 exist at the time of writing!) 
 
In order to utilise normal voice transmission bandwidth, early experimenters devised an 8 second 
transmission standard. Audio tones in the range 1 500 to 2 300 Hz were used to represent the range of 
shades between white and black. A 5 ms pulse of 1 200 Hz indicated the start of a line and a longer 
pulse at the same frequency announced the start of a new frame, which was made up of 120 lines.  
 
The same standard was transferred to colour images by placing red, green and blue filters in front of the 
camera and sending each colour image separately and assembling them at the receiving end. It was 
known as the frame-sequential method. Any interference during the transmission of any frame could 
cause the entire image to be useless and an improved method of line sequential transmission was 
adopted. In this case each line was sent three times, each time using a different filter. The basic 
waveform for these methods is shown in figure 29-17 below.            
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Fig. 29-17  Monochrome SSTV signal 
 
Later developments used luminance and chrominance signals instead of the usual red-green-blue 
signals. The first 50 to 70% of the scan line contains the luminance information which is a weighted 
average of the RGB signals. The remaining part of the line contains the chrominance or colour 
information. This made the method compatible with the monochrome system as it could use the first 
part of the line to display the monochrome image and ignore the chrominance information. Although 
this encoding method reduced the time to transmit a frame from 24 s to 12 s, it produces bad quality 
when it encounters sharp, high contrast edges. The newer modes have therefore returned to RGB 
encoding.  
 
 

Fast-Scan Television. 
Fast-scan television in the amateur service is a wide-band mode that follows standard 
broadcast scan rates.  
Due to the wide bandwidth, this mode is restricted to the UHF and microwave bands. 
 

C. Digital Voice – The Future! 
Digital modes offer advantages over their analogue counterparts and are widely used in most 
modern voice communication systems such as the public switched telephone network (PSTN) 
and cellular networks. Digital detectors need only to ascertain whether the received signal 
represents a digital zero or a digital one. Coding schemes have also been devised to detect and 
correct possible errors in the transmission making the method robust even under poor 
propagation conditions. The digital signals are also readily processed by advanced methods 
using DSP techniques to enhance their quality. 
 
Digital speech coding can be classified into two types namely waveform coding and source 
model coding. Waveform coding techniques involve the quantitization of the speech 
waveform at high rates to produce high quality speech at the cost of a high bit rate. An 8-bit 
A/D converter sampling at 8 000 samples per second would produce a bit rate of 64 000 bits 
per second! More complex voice coders or vocoders use Adaptive Differential Pulse Code 
Modulation (ADPCM) in which prediction with differential quantitization is used to reduce 
the data rate to 24 – 32 000 b/s. 
 
Model coding vocoders use a parametric model to approximate short segments of speech 
(between 10 and 40 ms). The speech is modelled with a fundamental frequency, a set of 
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spectral coefficients and a set of frequency dependant voicing decisions. This multi-band 
voicing information and algorithms to analyse and synthesize speech has resulted in the 
availability of Advanced Multi-band Excitation (AMBE) vocoders that can provide high 
quality speech at rates between 2 000 and 5 000 bits per second. These low bit rates allow the 
digital signal to be transmitted by HF radio whilst not exceeding the normal 2,5 to 3,0 kHz 
bandwidth.  
 
Such a system was developed for amateur radio application in 1998 by Charles Brain, G4GUO, and 
Andy Talbot, G4JNT.  Their system is based on an AMBE1000+ speech vocoder operating at 2 400 b/s 
plus 1 200 b/s of forward error correction. Thirty-six tone carriers spaced at 62,5 Hz are used producing 
an overall bandwidth of 312,5 Hz to 2 500 Hz using DQPSK modulation. 
 
A typical application using a vocoder as in the above system is shown in Fig 29-18 below. 
    
 

 
Fig. 29-18 

 
A major advantage of a digital voice system is that it may be added to any SSB transceiver 
(even the older valve types) without the need for any internal modifications to the radio. In 
most cases the use of digital voice can provide better signals than the addition of a linear 
amplifier.  
 
The use of digital voice in amateur radio is still in its infancy and ideally lends itself to 
experimentation and development.  
 

VoIP – Voice over Internet Protocol 
 
Voice over Internet Protocol (VoIP) is not a radio communication mode or modulation type, 
and is mentioned here only as it is utilized in various networks which combine radio 
communication with communication via the internet. 
 
VoIP, also called IP Telephony, Internet telephony, Broadband telephony, Broadband Phone 
and Voice over Broadband is the routing of voice conversations over the Internet or through 
any other IP-based network. 
 
Amateur radio has adopted VoIP by linking repeaters and users with Echolink, IRLP, D-
STAR, Dingotel and EQSO. Echolink and IRLP are programs/systems based upon the Speak 
Freely VoIP open source software. Echolink allows users to connect to repeaters via their 
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computer (over the Internet) rather than by using a radio. By using VoIP Amateur Radio 
operators are able to create large repeater networks with repeaters all over the world where 
operators can access the system with ham radios. 
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