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INTRODUKTION 
 

Dette kapitel handler om "intelligente" signaler med frekvens i det hørbare område, og om 

lineær forstærkning af disse signaler. 

 

Det centrale er således signalerne og den information, de bærer, medens vi hverken ønsker 

(eller prøver) at "trænge ind" i en forstærker. Den enkelte transistors funktion og virkemå-

de i et forstærkertrin bliver følgelig ikke behandlet , hvorfor begreber som arbejdslinie og 

arbejdspunkt ikke er medtaget. 

 

Set i denne sammenhæng er det beklageligt, at vi ikke har kunnet finde frem til en tilstræk-

keligt pålidelig og prisbillig integreret udgangsforstærker, som i langt højere grad ville 

medvirke til den ønskede begrebsdannelse af forstærkeren som en black-box, der blot har 

den egenskab, at den kan forstærke signaler, hvorved disse - og ikke selve forstærkeren - 

bliver det væsentlige.  

 

Vi vil derfor opfordre læreren til, hvis han selv har kendskab til en pålidelig IC-

udgangsforstærker, at anvende den, og lade den erstatte de to første elevopgaver (SF 1 og 

SF 2).  

 

Det vigtigste er, at eleverne starter med at bygge en udgangsforstærker, som de derefter 

bliver "fortrolige" med, ved at anvende den i en række situationer. 

 

Pointen er, at selvom vi byggede en forstærker op fra grunden ved - på traditionel vis - at 

starte med sammenhængen mellem basisstrødn og kollektorstrøm, og derfra videre til ar-

bejdslinie etc. ville eleverne (i almindelighed) alligevel ikke have en chance for at forstå 

blot de grovere træk af udgangsforstærkerens virkemåde. 
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Erfaringen (bl.a. fra prøve- og forsøgsundervisningen med første udgaven af dette materia-

le) viser, 

      at eleverne kan udføre målinger af Ib/Ic -sammenhængen, 

      at de (med kraftig hjælp) kan bringes til at anvende Ohms lov,  

      at de kan beregne transistorens forstærkningstal og,  

      at de (efterhånden) kan bringes til at indse betydningen af  den retlinede del af Ib-Ic -

karakteristikken, MEN  at det for (stort set) alle elever kræver en sådan grad af styring, at 

det næppe opfylder formålet med undervisningen, OG (hvilket er endnu værre): 

 

Det, vi på denne måde trækker eleverne igennem, har tilsyneladende ingen brugsværdi, når 

de skal til at anvende det på den "virkelige" forstærker. Både lærer og elever oplever, at ti-

den (og undervisningen) er spildt. 



 

Det, vi nu prøver, er at tage forstærkeren for givet, og i stedet beskæftige os dels med hvor 

signalerne kan komme fra, og dels med at iagttage hvordan forstærkeren behandler dem. 

 

I en sådan strukturering efter "generatortyper" , er den signalgenerator, der består af en an-

tenne for modtagning af radiosignaler, en særligt kompliceret (og spændende) generator, 

som vi følgelig har valgt at give en speciel behandling i næste kapitel (radiomodtagning). 

 

Til sidst vil vi gøre opmærksom på, at læreren kan overveje at tage skridtet fuldt ud, og 

som fundamental "byggeblok" i den analoge elektronik indføre den integrede operations-

forstærker. Dette skridt ville ikke blot lette - og udvide - arbejdsmulighederne omkring 

AC-signalforstærkning, men kunne - allerede ved kontrol og styring - give en række mu-

ligheder af både pædagogisk og faglig art, som ellers ikke ville være praktisk realisable. 

 

Vi har endnu ikke fundet tiden moden til et sådant skridt, men ønsker hermed blot at påpe-

ge den udvikling, der givetvis vil ske i de kommende år. 
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SF  1       VI BYGGER EN UDGANGSFORSTÆRKER, og  

SF  2       VI AFPRØVER UDGANGSFORSTÆRKEREN 

 

Forstærkeren er taget fra Philips "Application note No. 208", men er blevet tilpasset, så der 

nu kun anvendes modstande fra E6-rækken, ligesom de ivrige komponenter er gængse 

værdier, der for de flestes vedkommende bruges i forvejen. Yderligere er printet her ud-

formet på en måde, der gør det lettere for eleverne selv at tegne det på printpladen. 

 

De begrebsmæssige problemer ved forstærkeren ligger først og fremmest omkring "ind-

gang", "udgang" og "nul". Selvom "nul" på ind- og udgang og batteriets minus alle fører til 

samme kobberbane på printet, er det ikke trivielt for eleverne, at man kunne klare sig med 

kun ét fælles printspyd til alle "nullerne". 

 

For at præcisere, at både ind- og udgang tages mellem to terminaler, har vi valgt den viste 

udformning af printet, med separate printspyd til nul for ind- og udgang. Yderligere har 

batteriets minus fået sit eget printspyd for at markere, at batteriet ikke direkte har noget 

med signalerne at gøre, men blot skal være der, fordi forstærkeren jo skal have "noget at 

leve af". 

 

Dette fører os til et andet begrebsmæssigt problem: 

Eleverne har svært ved at skelne mellem signalspændinger og driftspændinger (dvs. de 

spændinger, der stammer fra batteriet, og som er nødvendige for bl.a. at give transistorerne 

de korrekte arbejdspunkter). 

 



Vi har valgt på dette niveau at konstatere, at der er brug for et batteri og at fremhæve signa-

ler som "noget", man kan se på et oscilloskop. 

 

Både gennem den meget detaljerede afprøvning af forstærkeren, og gennem de senere an-

vendelser af den, er der lagt op til, at eleverne mange gange skal koble forstærkeren ind i 

en opstilling, tilslutte batteri, højttaler, forforstærker, oscilloskop m.m., hvorved de opnår 

en vis fortrolighed med begreberne. Vi vil 
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alligevel råde læreren til, når lejlighed, gives, gennem samtaler med eleverne at hjælpe 

dem med at få afklaret og præciseret signal, signalspænding (i forhold til nul), indgang og 

udgang. Det er bl.a. også med dette formål for øje, at vi (side E28) lader eleverne starte af-

prøvningen af forstærkeren med at markere de afgørende steder på printets komponentside 

(med f.eks. en spritskriver). 

 

Udgangsforstærkeren er mere kompliceret end de printapparater, som eleverne tidligere har 

lavet. Der er derfor god grund til at indskærpe, at de skal være omhyggelige med at frem-

stille printet, med at anbringe komponenterne de rigtige steder (og vende dem rigtigt) og 

med lodningerne. 

 

De to "fortykkelser" på printbanerne foroven og forneden, tjener et formål, og bør tegnes 

som vist. De er nemlig "kølefinner" for udgangstransistorerne. Når disse opvarmes ved 

kraftig udstyring, ledes varmen gennem kollektorbenene på transistorerne til de store kob-

berarealer - og dermed væk. 

 

Afprøvningen af forstærkeren er "obligatorisk" stof, som eleverne sædvanligvis vil tage 

meget alvorligt (hvilket der reelt også er god grund til!). Sørg for, at alle elever i hvert fald 

denne ene gang får set en sinussvingning, og får set, hvad vi mener med forvrængning - ik-

ke blot af cross-over typen, men også - og især - overstyring og, at de lægger mærke til 

ændringen i tonen, når forstærkeren overstyres. Man kan komme i den situation (f.eks  

på grund af oscilloskopmangel), at enkelte elever i resten af dette kapitel nøjes med at "lyt-

te" sig frem til, om forstærkeren nu er god nok. 

 

Omkring afprøvningen af forstærkeren er der følgende at bemærke: 

1. Kortslutning af udgangen vil i almindelighed medføre, at udgangstransistorerne (BC 

328/38) "står af". Elevteksten fortæller dette helt klart, men det skader ikke, at eleverne 

bliver gjort opmærksom på det endnu en gang. 

 

Hvis man på et tidspunkt er blevet træt af at udlevere nye udgangstransistorer, kan man 

som en "sikring" forlange, at eleverne monterer en modstand (f.eks. 4,7 Ω) i serie med ud-

gangen. Dette nedsætter udgangseffekten, men beskytter samtidig transistorerne. 
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2. Larmen fra et antal forstærkere, der afprøves samtidig, kan blive formidabel. Det er en 

mulighed at erstatte højttalerne med 10 Ω modstande - men gør det kun i yderste nødsfald. 

Eleverne synes ikke om det! 

 

3. Spids-spids-værdien af indgangssignalet angives side E 30 til ca. 100 mV. På dette tids-

punkt kender eleverne ikke betegnelsen spids-spids (den præciseres først i opgave SF 8A, 

side L 79), og vi har ikke ønsket at give en længere redegørelse på dette sted i elevteksten. 

Det er derfor overladt til læreren at komme med en kort, mundtlig forklaring.  

 

4. Amperemeteret, der indsættes til måling af batteristrømmen, kan - når forstærkeren ud-

styres kraftigt - give anledning til signalforvrængning og selvsving. Dette skyldes instru-

mentets indre modstand. 

 

Hvis man på dette tidspunkt har konstateret, at forstærkeren ser ud til at køre fornuftigt, 

kan amperemeteret fjernes fra kredsen, hvorefter forholdene formentlig bliver "normale".  

 

Man kan komme ud for, at cross-over forvrængningen kun kan fjernes som beskrevet side 

E 31, når amperemeteret tages ud af kredsen, men afslut under alle omstændigheder af-

prøvningen af forstærkeren med at kontrollere tomgangsstrømmen som beskrevet i punkt 6  

side E 31.  

 

Bemærk i denne forbindelse, at et nedslidt batteri også kan give problemer af den beskrev-

ne art. Den 100 μF kondensator, der er anbragt tværs over spændingsforsyningen på for-

stærkeren, har til formål at hjælpe på dette. I svære tilfælde kan man forsøge at udskifte 

denne kondensator med én på 470 μF - der er plads til den på printet.  

 

Husk, at et batteri kontrolleres ved, at man måler dets polspænding mens det er belastet. 

Dets EMK (tomgangs spænding) siger ikke nok om dets tilstand. I teknisk appendix har vi 

angivet den korrekte "testprocedure" for nogle almindeligt anvendte batterityper. 

 

Forstærkeren (som vi har døbt UF 1) kan afgive effekten 1 W i 8 Ω. Sinussignalet er da 

forvrænget ca. 10%. Hvor meget dette er, kan man få en idé om fra figuren på næste side. 
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Det ser ret voldsomt ud, men spiller i praksis 

ingen rolle i forhold til karakteren af de lyde, 

som eleverne sædvanligvis prøver at få for-

stærket. 

 

 

Af uforvrænget sinuseffekt kan forstærkeren 

kun afgive omkring 600-700 mW i 8 Ω. (NB: 

forvrænget betyder her, at man på oscillosko-

pet ikke kan se nogen forvrængning). 

 

Ved fuld udstyring trækker forstærkeren ca. 150 mA fra 9 V-forsyningen. 

 

Selv om udgangsforstærkeren er let at få til at virke, er der erfaringsmæssigt altid elever, 

der får problemer, og det kan undertiden være ret besværligt at finde fejlen. 

 

Her er en liste over de hyppigst forekommende fejl: 

 

     1.  Forkert placering af transistorer. 

     2.  Elektrolytkondensatorer, der er vendt forkert. 

     3.  Dioder, der er vendt forkert. 

4. Forkert tegnet print. (Denne fejl er særligt væmmelig, fordi den ikke umiddelbart 

falder i øjnene, og fordi man vægrer sig ved at tro, at eleven virkelig ikke kan tegne 

rigtigt af !). 

 

     5.  Dårlige lodninger. Undertiden glemmer eleverne at lodde printspydene fast. 

 

Som hjælp ved en eventuel mere systematisk fejlfinding, angiver vi på næste side hvilke 

DC-spændinger, der skal være seks forskellige steder i en korrekt fungerende forstærker.  

Man kan regne med, at tingene er i orden, hvis ens egne målinger kun afviger op til ± 0.2 

volt fra de angivne værdier. 
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Det er i og for sig beklageligt, at afprøvningsproceduren (SF 2) - som jo i den videre sam-

menhæng er en ret perifer ting - har fået et så stort omfang.  

 

Årsagen er den, at afprøvningen hidtil har voldt eleverne så meget besvær, at den i reglen 

er blevet foretaget af læreren, mens eleven har set til, og ikke forstået ret meget af det hele. 

Da alt det, der indgår i afprøvningen af forstærkeren er noget, som vi anser for vigtigt, og 

som eleven skal stifte bekendtskab med, finder vi det ønskeligt, at han selv får en rimelig 

chance for at foretage afprøvningen. Dette er grunden til, at proceduren er penslet så grun-

digt ud. 

 

Der vil naturligvis ikke ske noget ved, at man fjerner SF 2 fra elevteksten, og f.eks. blot 

har et par eksemplarer cirkulerende under afprøvningen. 

 

Hvis man på nogen måde kan magte det rent plads-, værktøjsog materialemæssigt , bør 

man  lade eleverne fremstille en "kasse" til forstærkeren - med potentiometer-akslen ført ud  

og forsynet med en knap, samt eventuelt en 2-polet DIN-fatning til højttaleren. Det er en 

smagssag (og et økonomisk spørgsmål), hvor meget man vil gøre ud af stik og fatninger.  

Husk blot på, at det under eksperimenterne med forstærkeren skal være let at "komme ind 

og ud af den" med krokodillenæbs-forbindelser. Se iøvrigt teknisk appendix med hensyn til 

DIN-stik 

 

I teknisk appendix har vi givet en fyldig beskrivelse af, hvordan man nogenlunde let kan 

bearbejde plastmaterialet acryl, der er et udmærket materiale til enkle monteringskasser.  

På den anden side må man ikke undervurdere værdien af en simpel - eventuelt malet - ci-

garkasse, når det blot er eleven selv, der har "designet" den. 
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SF 3  VI LYTTER TIL SIGNALER 

 

Denne elevopgave vil formentlig vise sig overflødig (som formuleret opgave at betragte). 

Det er erfaringen, at så snart forstærkeren er køreklar, finder eleverne - helt uden yderli-  

gere ansporing - på at bruge den til bl.a. det, der er nævnt i opgaven. Nogle elever vil mu-

ligvis allerede her prøve at sætte en højttaler på indgangen - dvs. i virkeligheden starte på  

samtaleanlægget (SF 7) - uden at have været gennem "de indledende øvelser" som f.eks. at 

undersøge højttaleren (SF 6). 

 

Vi vil foreslå, at disse elever får lov til at fortsætte, og arbejde med de problemer, et samta-

leanlægsprojekt rejser: 

 

Vi har tidligere antydet, at det kunne være hensigtmæssigt at strukturere et undervisnings-

forløb omkring lineær forstærkning efter "generatortyper". Med en sådan tankegang er vi 

på det overordnede, faglige plan. På et "brugs- og motivationsplan" kan det, at eleven skal 

forsøge at konstruere og bygge et samtaleanlæg, være det ledende for undervisningen. Her 

vil spørgsmål som forstærkningsgrad, forvrængning og frekvensgang m.m. automatisk bli-

ve aktuelle for eleven, som på denne måde ledes til at "grave" sig ind i problemerne. 

 

Flere af opgaverne i dette kapitel (inklusive den aktuelle -  SF 3), er tænkt - og formuleret - 

med henblik på netop denne situation, og tjener således bl.a. det formål, at de kan sætte .  

eleverne på sporet. 

 

Undervejs er der så nogle "sidespor", som bl.a. belyser andre muligheder for at frembringe 

signaler, vi kunne ønske at forstærke. 

 

Alt dette betyder, at man i undervisningen ikke skal se strengt på, at rækkefølge og syste-

matik overholdes, men - som sædvanlig - snarere lade opgaverne tjene som inspiration og 

igangsættere for eleverne således, at den enkelte elev får øjnene op for nogle muligheder 

der - forhåbentlig - fanger ham, og derved fører ham gennem en række eksperimenter, der 

ad denne vej giver ham en idé om de vigtigste begreber i forbindelse med lineær forstærk-

ning. 
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I den foreliggende opgave, hvor eleven opfordres til at lytte til signal er fra bl.a. AMV -

erne, kan man blive stillet overfor spørgsmålet om, hvorfor styrkekontrollen på UF 1 (dvs. 

10 kΩ -potentiometeret) tilsyneladende kun "virker" helt ude i den ene ende. 

 

Dette skyldes, at signalerne fra AMV’en er meget store (op til 9 V) i forhold til den signal-

størrelse, som UF 1 kræver for fuld udstyring (af størrelsesordenen nogle hundrede mV). 

Dvs. UF 1 overstyres over et meget stort område af potentiometerets vandring, og først, når 



signalspændingen er blevet delt ned til nogle hundrede mV, begynder man at kunne mærke 

potentiometerets virkning. 

 

Problemet med, at en signalgenerator (eller blot et trin i en større opstilling) leverer et for 

stort signal til den efterfølgende enhed, er så generelt, at det kan være rimeligt at tage  

det op sammen med de elever, der eventuelt rejser spørgsmålet her. 

 

I den aktuelle situation kan problemet løses på simpel måde ved, at man nedsætter signal-

niveauet fra AMV’en før signalet føres til 10 kΩ potentiometeret på UF 1 , ved hjælp af en 

modstandsspændingsdeler fra AMV'ens udgang til nul: 

 

Hvis vi regner med, at en nedsættelse af signalet på ca 20 gange vil være passende, kan 

man overveje disse muligheder: 

 

 
 

I begge tilfælde udnytter vi, at UF 1 i sig selv har meget stor indgangsimpedans (af størrel-

sesordenen 150 kΩ ). 
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AMV'en er imidlertid ikke den eneste mulighed, man har, for at lade eleverne "lytte" til 

signaler: 

 

Læreren kan eventuelt også stille (en eller flere) båndoptagere og/eller radiomodtagere til 

elevernes rådighed.  

 

Linieudgangen på disse apparater er altid kortslutningssikre, dvs  eleverne kan selv prøve 

at finde ud af, hvordan man "kommer i kontakt" med dem via passende DIN-stik (der skal 



være "nøgne" , så man kan komme til at klipse minikrokodillenæb på).  Elevernes opgave 

er da at få signalerne ud af apparatet, og få dem forstærket i deres egen forstærker.  

 

Hvis disse ting interesserer eleverne (og læreren), kan man udmærket indlægge en sekvens 

om DIN-stik og deres standardforbindelser. (Hertil kan TA3 i teknisk appendix måske 

Hælpe lidt på vej ). 

 

PAS PÅ, at eleverne ikke piller for meget ved apparaternes udgange til ekstrahøjtaler. Dis-

se udgange er ikke altid kortslutningssikre, dvs der er risiko for, at udgangstransistorerne i  

apparatet "står af". 

 

Hvis man disponerer over en stereobåndoptager, kan to elever arbejde på hver sin kanal - 

og ende med at spille den nydeligste stereo, selvom hverken forstærker eller højttaler er af 

Hi-Fi -kvalitet. (Optag f.eks. radioens stereotest på bånd. Her er kanalseparation og stereo-

virkning udnyttet maximalt). 

 

I denne forbindelse vil vi præcisere, at vi end ikke vil foreslå, at man lader eleverne bygge 

denne - eller lignende - forstærkere i dobbelt (dvs. stereo-) udgave. Vi finder, at man skal 

op i en helt anden kvalitet forstærker, før det bliver rimeligt at lade eleverne bruge tid på en 

sådan opgave, og selv da vil vi fraråde det i undervisningen. De elever, der interesserer sig 

for stereo og Hi-Fi, skal nok selv finde ud af at bygge disse ting senere. På dette trin er det 

langt vigtigere,at eleverne får mulighed for at få indblik i de fundamentale begreber, og til 

dette formål er den lille 1 W mono-forstærker særdeles velegnet og tilstrækkelig. 
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SF 4 VI BYGGER EN SINUSGENERATOR 

 

På samme måde som AMV'en er digitalelektronikkens "fundamentale" signalgenerator, er 

sinusgeneratoren den principielt vigtigste signalkilde i den lineære - analoge - elektronik. 

 

Vi har bl.a. af denne grund fundet det rimeligt at give eleverne mulighed for at møde en 

yderst simpel - men effektiv - udgave af en sådan generator. 

 

Samtidig giver det læreren - og skolen - mulighed for at erhverve sinussvingninger med 

forskellige frekvenser i det hørbare område til en pris, der ligger langt under, hvad en "rig-

tig" sinusgenerator koster, og med en flexibilitet, der i undervisningen overgår dennes, for-

di vi her kan få alle frekvenserne på een gang, 

 

Ønsker man en generator, der "kan lidt mere", kan man finde en beskrivelse i teknisk ap-

pendix.  

 

Iøvrigt skal det tilføjes, at denne generator også blev udviklet (og medtaget her) på grund 

af de muligheder, der er skitseret i SF 10.  Muligheder, der ikke blot er "sjove", men som 

igen viser, at man ofte kan få mere ud af tingene end det, de umiddelbart er skabt til - blot 

man lader fantasien spillel 

 

Generatoren er konstrueret sådan, at der (tilnærmelsesvis) er den i elevbladene anførte 

simple sammenhæng mellem kapacitans og frekvens. Dette giver mulighed for at arbejde 

med forskellige spring i frekvens, men hele tiden ved anvendelse af standardværdier af C. 

 

Har man f.eks. kun seks elevhold, vil det være hensigtsmæssigt at lade dem "bygge" fre-

kvenserne:    30 Hz, 100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz og 10 kHz    (en såkaldt 1-3 sekvens), 

der kræver kapacitanserne:  330 nF, 100 nF, 33 nF etc ned til 1 nF   (en 10-33 sekvens). 

 

Har man elever nok til flere frekvenser, er følgende sekvens fornuftig:    20 Hz, 50 Hz, 100 

Hz etc op til 20 kHz    (dvs. en 1-2-5 sekvens) 
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Her udgør de nødvendige kapacitanser en 10-22-47 sekvens. (Jvf iøvrigt opgave SF 8C 

side L 87). 

 

Hvis der ikke er elever nok til alle de frekvenser, man ønsker, er det måske praktisk, at læ-

reren selv tager sig af "de svære" frekvenser (10 - 20 kHz) - se næste side, og overlader de 

fredelige, lave frekvenser til eleverne. 

 



Indstillingen af generatoren til korrekt funktion ved de lavere frekvenser giver i det store 

og hele sig selv ud fra beskrivelsen i elevbladene, og skal derfor kun uddybes på et par 

punkter: 

Kollektormodstanden (Rc) på 2,2 kΩ vil være for stor for den "typiske" transistor. For-

stærkningen bliver derved for stor, og signalet overstyres (klipper i bunden) som vist side 

E 34. Dette forbedres ved at gøre Rc mindre, hvorved forstærkningen nedsættes. Hvis gene-

ratoren imidlertid slet ikke vil svinge, kan man have fået fat i en transistor med særligt lille 

forstærkningstal. Prøv derfor i dette tilfælde at gøre Rc større således, at forstærkningen 

bliver større. 

 

Der kan opstå situationer, hvor ingen af standardværdierne giver "pæne" svingninger. Prøv 

da at lodde en større modstand parallelt over Rc , eller - bedre - at indsætte en trimmer. 

 

Ved de højere frekvenser (10 - 20 kHz) kan der opstå problemer, der ikke dækkes at oven-

stående. Prøv følgende fremgangsmåde: 

 

1. Gør emittermodstanden (Re ) på 22 Ω mindre. Ved 20 kHz skal den sikkert helt 

kortsluttes. 

 

2. Indsæt en trimmer (f.eks. 10 kΩ) for Rc , så det bliver lettere at finjustere. Rc skal i 

almindelighed være lidt større ved de højere end ved de lavere frekvenser. 

 

3. Hvis generatoren stadigvæk ikke kører: Prøv at lodde 100 pF parallelt over den af 

de tre kondensatorer, der sidder nærmest T1's kollekter. 

 

Hvis det herefter ikke fungerer, er man i den ensomme problemløsningssituation! 

 

Når generatoren kører rigtigt, afgiver den en smuk sinusform, hvis frekvens kan ændres af 

størrelsesordenen ± 10% med 10 kΩ trimmeren, og man vil almindeligvis kunne komme 

ret tæt på den ønskede frekvens. 
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Det vil i reglen være sådan, at generatoren går ud af sving, når 10 kΩ trimmeren drejes helt 

ud i yderstillingerne. 

 

På grund af emitterfølgeren (T2) , får generatoren en lav udgangsimpedans, og frekvensen 

er næsten uafhængig af belastningen. P2 er en spændingsdeler, der fungerer som "styrke-

kontrol", hvormed udgangsamplituden kan ændres fra det maximale (typisk 2-3 volt spids-

spids) til nul. Her kan anvendes et trimmepotentiometer eller et 16 mm potentiometer med 

aksel, der har samme benafstand som trimmeren. 

 

Emitterfølgeren kan i visse tilfælde give anledning til selvsving og/eller forvrængning af 

kurveformen. Det effektive middel imod dette er som sædvanlig at anbringe en elektrolyt-



kondensator (prøv 100 μF) tværs over forsyningsspændingen, enten på sømbrættet eller di-

rekte over batteriet. 

 

Læg mærke til, at udgangen er DC-koblet, dvs udgangsspændingen svinger omkring en 

jævnspænding (et DC-niveau), der med maximal amplitude er omkring 2 volt: 

 

 
 

Når man sender signaler fra generatoren ind i en forstærker, er det derfor nødvendigt, at 

denne er forsynet med en kondensator før første transistors basis. 

 

Signalerne fra generatoren kan føres direkte til "køkkenbordstælleren" (fra kapitel 5) for-

udsat, at "bunden" af sinus-svingningerne ikke ligger højere i spænding end ca. 0,5 V.  

Hvis tælleren ikke reagerer, skal '"bunden" sænkes i spænding - enten ved en finjustering 

af Rc,  -  eller ved, at man prøver at skrue lidt ned for udgangsamplituden; herved sænkes 

jo også DC-niveauet. 
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Ved frekvenser større end 1 kHz, vil metoden med at tælle over 10 s give det ekstra pro-

blem, at tælleren "løber over", thi når den består af 4 dekademoduler, kan den kun registre-

re op til 9999. Såfremt man holder øje med, hvor mange gange, den "løber over", har man 

også det næste ciffer. Anvender man i stedet endnu et tællermodul, vil dette automatisk 

holde øje med, hvor mange gange, der har været overløb, og der kan da tælles til 99999. 

 

En tredje mulighed er at anvende "timingmodulet" (side L 170) - indstillet til  1 s - til at 

åbne og lukke for tælleren. Herved vil tælleren registrere frekvensen direkte. 

 

Vi har valgt at give et "stramt" sømdiagram af generatoren således, at alle eksemplarer 

kommer til at ligne hinanden - uanset hvilke elever, der har bygget dem. Dette giver en be-

tjeningsmæssig lettelse i de situationer, hvor generatorerne cirkulerer mellem eleverne, og 

udelukkende fungerer som signalkilder. 

 

I teknisk appendix er der en kopieringsside med sømdiagrammer af sinusgeneratoren, så 

eleverne ikke behøver at klippe i deres eget eksemplar. 
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SF 5       VI LYTTER TIL SINUSSVINGNINGER  

SF 6       VI UNDERSØGER EN HØJTTALER SOM SIGNALGENERATOR 

 

Der er flere ideer med SF 5: 

 

Hvis eleverne har arbejdet "efter bogen", skal den nybyggede sinusgenerator straks bruges. 

Eleverne skal identificere udgangen, finde ud af "i praksis" hvordan amplitudekontrollen 

virker, og hvad meningen med den egentlig er. 

 

Det er relativt let at erkende overstyring af en sinustone alene ved at lytte til den. Eleverne 

har faktisk oplevet dette, men det var i den (noget anspændte) afprøvningsfase (SF 2), hvor 

forstærkeren - og ikke signalere -  var i centrum. 

 

Vi ønsker at give eleven mulighed for at få en lytte- og opleve fornemmelse af begrebet 

overstyring:  Den rene sinustone giver indtryk af at være "blød" og måske lidt "kedelig". 

Ved overstyring ændres tonekarakteren i retning af det mere "spidse" og "spændende". 

Sammenligner man med et AMV-signal, der jo ligner en meget kraftigt overstyret sinus, 

kommer sammenhængen mellem kurveform og tonekarakter helt klart frem. 

 

Da vi startede på frekvensmåling under AMV’en, brugte eleverne deres øjne som "detek-

tor" indtil et vist punkt , hvor mennesket ikke længere "kunne følge med", men måtte er-

stattes af et måleapparat, hvis vi ville videre frem. På tilsvarende måde får eleverne her 

mulighed for at gøre sig nogle flere erfaringer omkring deres høresans og erkende, hvor 

fint et instrument, øret egentlig er. 

 

Om SF 6 kun dette: 

 

Som oplæg til samtaleanlægget konstaterer eleverne, at en højttaler kan fungere som sig-

nalgenérator.  

De typiske "generatorspændinger", der måles i den viste opstilling, er (ved kraftigt fløjt li-

ge ind i højttaleren): 

 

     8 Ω  højttaler: Uss af størrelsesorden   30 mVss 

 150 Ω      "            "   "           "              150 mVss 

 

Vær opmærksom på, at de almindelige små-højttalere har en egenresonans på omkring 

200-300 Hz. Hvis man "synger" en tone med frekvens heromkring ind i højttaleren, kan 

signalerne blive i nærheden af fem gange så store som ovenfor. 
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SF 7               VI BYGGER ET SAMTALEANLÆG 

 

Ideen i denne opgave er følgende:    

Eleverne finder hurtigt ud af, at systemet fungerer godt som envejsanlæg, hvis man som 

"mikrofon" bruger en 150 Ω højttaler.  Men nr der skal kunne tales begge veje, melder 

problemerne sig: 

 

Så skal den samme højttaler skiftevis være mikrofon og højttaler på UF 1. Herunder opda-

ger man, at UF 1 kun kan give meget svag lyd ud i en 150 Ω højttaler - der skal altså være 

en 8 Ω højttaler på udgangen. Så skal mikrofonen altså også være en 8 Ω højttaler. Dette 

medfører imidlertid, at samtaleanlægget bliver alt for ufølsomt, dvs kravet om større for-

stærkning melder sig. 

 

Med dette som udgangspunkt starter eleverne nu på at arbejde med forforstærkeren i SF 8, 

og med de af tillægsopgaverne (SF 8A - D), der findes nødvendige for at få samtaleanlæg-

get til at fungere tilfredsstillende. 

 

Først når dette er tilfældet, bliver de to sidste spørgsmål i SF 7 -(om flere bistationer, og 

om opkald) rigtigt aktuelle. 

 

Et spørgsmål i samtaleanlægget, der skal trækkes frem her, er problemet omkring tale/ lyt-

te-omskifteren:   Vi vil foreslå, at man lader eleverne starte med at eksperimentere med den 

omtalte "sømbrætomskifter", der på meget tydelig måde lader dem opdage, hvad det drejer 

sig om. De "rigtige" vippe - (eller tryk-) omskiftere er ret kostbare, og er især velegnede, 

når anlægget skal bygges ind i en kasse. 

 

"Sømbræt-omskifteren" kan f eks udformes sådan: 

 

    
 

Her er ledningerne tegnet i stilling "tale". 
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I stilling "lytte" skal de forbindes sådan: 

 

Man kan altså klare sig med at bytte om på to krokodillenæb.  

Vi udnytter, at nul-ledningen er fast og gennemgående, så vi  

kan nøjes med at skifte om på signalledningerne. 

 

Vi foreslår, at man så vidt muligt lader eleverne selv finde ud af disse ting - selvom det kan 

koste nogle afbrændte udgangstransistorer. 

 

 

 

Med en to-polet vippe- eller trykom-

skifter, foregår det på denne måde:  

 

 

 

 

 

Der vil i reglen vise sig et problem, når man kobler samtaleanlæggets lange ledninger til 

forstærkeren:  

 

Ledningerne virker som antenne for radiosignaler, og på grund af ulinearitet i forstærkeren 

detekteres signalerne, hvorefter samtaleanlægget begynder at spille radio - i reglen på rus-

sisk. Selektiviteten er så ringe, at det ikke kan bruges til noget fornuftigt, men blot skal 

fjernes. Midlet er en kondensator (1-10 nF) enten tværs over ledningerne eller eventuelt 

permanent monteret direkte over indgangen på UF 1 : 

 

 

Prøv at finde frem til det, der virker bedst. 
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Forslag til løsning af de problemer, der iøvrigt kan melde sig, er givet i forbindelse med 

behandlingen af de følgende opgaver. 

 

Til sidst skal vi skitsere et forslag til en "opkaldsanordning" 

 



 
 

Hovedstationens ejer skal blot huske at etablere den viste forbindelse, før han forlader ap-

paratet. 
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SF 8    VI BYGGER EN FORFORSTÆRKER 

 

Når eleven har opdaget, at der er brug for større forstærkning,  f eks til samtaleanlægget, 

kan denne forforstærker komme på tale. 

 

Forstærkerens "specifikationer" er i grove træk: 

 

Spændings-forstærkning:   ca 10 gange  

Indgangsimpedans:     større end 100 kΩ  

Udgangsimpedans:    ca 10 kΩ 

Driftstrøm:    ca 0,4 mA 

 

Selv af de simple målinger med højttaler på indgangen og oscilloskop på udgangen frem-

går det, at der er tale om forstærkning (spændings-forstærkning), og at det må dreje sig om 

groft taget 5-10 gange. På dette sted kan man overveje at indlægge tillægsopgave 8A, si-  

de L 79, hvor eleven bl a kan få en mere præcis opfattelse af forstærkningsbegrebet. 

 

Inden vi behandler forforstærkerens placering i samtaleanlægget, skal vi gøre opmærksom 

på den anden del af opgave SF 8, hvor vi forestiller os, at en elev (eller læreren) har stillet 

spørgsmålet: "Hvad skal vi egentlig med udgangsforstærkeren? Forforstærkeren forstærker 

jo ganske glimrende i sig selv". Svaret er naturligvis:  Prøv! 

 

Vi sniger os her hen i nærheden af begreberne udgangsimpedans og tilpasning, uden at 

komme dem nærmere end de iagttagelser eleverne kan gøre. Læreren har imidlertid her ri-

ge muligheder for at drøfte disse begreber med interesserede elever. De elever, der er 

stærkt motiveret af samtaleanlægget, kan uden videre bygge forforstærkeren, og prøve at 

koble den sammen med udgangsforstærkeren.  - Men her går det heller ikke problemfrit: 

 



Det er ikke trivielt for eleverne, om forforstærkeren skal anbringes før eller efter udgangs-

forstærkeren (på samme måde som det ikke er trivielt for dem, om man kan få 2 W ud ved 

at koble 2 stk. UF 1 efter hinanden!).   Igen: Lad dem prøve sig frem, og selv finde svarene 

med alt, hvad det medfører af frustration og afbrændte komponenter. 
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Muligvis vil den opsamling af radiosignaler, vi omtalte under SF 7, først vise sig nu. Den 

fjernes som tidligere nævnt ved f.eks. at anbringe 1-10 nF over ledningerne dvs over for-

forstærkerens indgang. 

 

Når forforstærker og udgangsforstærker kobles sammen, kan man risikere selvsving, bl.a. 

som følge af tilbagekobling via +9 V -ledningen. Dette kureres på den standardmåde, vi 

tidligere har benyttet, ved et RC -lavpasfilter mellem forforstærker og udgangsforstærker: 

 

 

 

 

Med forforstærkerens 

beskedne driftstrøm 

bliver spændingsfal-

det over R uden be-

tydning. 

 

 

 

Hvis man har en fornemmelse af, at filteret ikke er effektivt nok, kan man - stadig uden 

anden skade end et lille fald i forstærkning - forøge R til 4,7 kΩ, mens C kan gøres så stor, 

som man vil. En dramatisk forøgelse af filterets tidskonstant vil dog formentlig kun kom-

me på tale, når - og hvis - man begynder at arbejde med flere trin i forforstærkeren, dvs 

med meget stor forstærkning. 

 

Der kan på dette tidspunkt være (mindst) tre ting, der gør, at man måske ikke er helt til-

freds med kvaliteten af samtaleanlægget: 

 

1. Forstærkningen er stadig ikke stor nok. 

2. Tonen virker for mørk. 

3. Der kommer for meget støj. 

 

Ad 1)    Man kan her udlevere tillægsopgave SF 8B (side L 82), der gennem en række op-

gaver og målinger fører til, at eleverne selv kan vælge og bestemme forstærkningen inden 

for ret vide grænser. Hvis eleverne skal arbejde selvstændigt med opgave SF 8B, kræver 

det, at de har været igennem opgave SF 8A. 
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Ad 2)    Hertil kan man udlevere tillægsopgave SF 8D (side L 89), hvor eleverne umiddel-

bart kan gå i gang med nogle eksperimenter, der kan hjælpe dem til selv at løse problemet. 

 

Tillægsopgave SF 8C (side L 87) er ikke en nødvendig forudsætning herfor, men kan give 

eleven et indhold i begrebet frekvensgang. 

 

Vær i denne forbindelse opmærksom på højttalerens egenresonansfrekvens, der netop kan 

bidrage til at fremhæve de lavere frekvenser. Dette vil i særlig grad være tilfældet her, hvor 

højttaleren kun er belastet med forstærkerens meget store indgangsimpedans. Højttalerspo-

len får da lov til at svinge frit - kun mekanisk dæmpet via ophænget. For at indføre en kraf-

tigere, elektrisk dæmpning, kan man prøve at anbringe en 10 Ω modstand over højttaleren 

svarende til, at forstærkerens indgangsimpedans nedsættes til 10 Ω. Herved mister vi gan-

ske vist ca halvdelen af signalet, men det vindes let hjem igen ved, at man sætter forstærk-

ningen op. 

 

Ad 3)   Normalt vil der kunne høres en "susen" fra samtaleanlæggets højttaler, men ikke 

kraftigere end, at det er acceptabelt. Egentlig brum og knas er sjældent. Hvis det optræ-  

der, er den simpleste modforanstaltning at indsnævre forstærkerens frekvensgang, dvs ek-

sperimentere med RC -led, f eks udfra opgave SF 8D, og simpelthen lytte sig frem til en 

løsning. 

 

 

 

 

I grove tilfælde (f eks "spidser", der trænger 

ind fra lysnettet), kan man prøve at "kort-

slutte" de højere frekvenser på denne måde: 
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SF  8A        VI MÅLER FORSTÆRKNINGEN   og 

SF  8B   VI EKSPERIMENTERER MED FORSTÆRKNINGEN 

 

(Elevblade side L 79 og L 82) 

 

Vi har valgt udelukkende at betragte spændingsforstærkning, som er umiddelbar målelig. 

Det er klart, at det billede, eleverne her får af begrebet forstærkning, er yderst begrænset, 

men sammenholdes det med resultaterne af elevopgave SF8 (fragmenterne af begrebet 

"udgangsimpedans"), mener vi, at eleverne får - ikke en forståelse, men snarere et beskri-

velsesgrundlag, der er nyttigt for de elever, der på et eventuelt senere tidspunkt vil vide 

mere om disse relativt komplicerede sammenhænge. 

 

Opgaverne SF8A og B er iøvrigt ligetil - uden pro-

blemer og faldgruber. Vi skal derfor indskrænke 

behandlingen af dem til nogle få, faglige kommen-

tarer: 

 

 

 

 

Med de moderne småsignaltransistorer med stort forstærkningstal, er dette forstærkertrins 

egenskaber i det væsentlige uafhængige af transistoren og alene bestemt af de omgivende 

komponenter.  

 

Spændingsforstærkningen A er (tilnærmet): 

 

 

 

Udgangsimpedansen er (tilnærmet) lig med Rc . 

 

Indgangsimpedansen bliver i almindelighed lidt mindre end - men af størrelsesorden som -  

Rb2 . 
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Når man eksperimenterer med forstærkningen som foreslået i SF 8B, ved udelukkende at 

ændre Re og Rc , flytter man samtidig transistorens arbejdspunkt. Forstærkeren begynder 

derfor at klippe usymmetrisk og kan ikke acceptere helt så store indgangssignaler som før 

(hvilket er ca 800 mVss ). Til at kompensere herfor skulle man egentlig samtidig justere ba-

sismodstandene således, at arbejdspunktet "kom på plads" igen, dvs  med en DC-

kollektorspænding på ca 4,5 volt.  

 



Imidlertid er konsekvenserne af at undlade en sådan justering så relativt små, at vi har valgt 

at lade være. Som opgaven er formuleret, får eleverne et simpelt værktøj, hvormed de selv  

kan vælge forstærkningen - uden smålig skelen til, at vi faktisk kunne pine et større signal-

niveau ud af forstærkeren. 

 

Med Rc = 10 kΩ ligger de anvendelige værdier af Re  i området fra ca. 400 Ω til over 20 

kΩ.  (Anvendelig betyder her, at forstærkeren behandler indgangssignaler op til 100 mVss 

lineært).  

 

Med Re = 1 kΩ er det tilsvarende anvendelige område for Rc fra under 100 Ω til ca 18 kΩ.  

 

Kommer Re under ca. 400 Ω, eller Rc over ca 18 kΩ, begynder forstærkeren at klippe i 

bunden af signalet (forudsat, at indgangssignalet er Uss = 100 mV). 

 

Flytningen af arbejdspunktet illustreres f eks ved, at hvis vi har valgt Rc = 18 kΩ, og læg-

ger et 100 mVss signal ind, er der ikke "plads" til at gøre Re  mindre end 1 kΩ : Forstærke-

ren begynder straks at klippe.  Gør vi nu indgangssignalet halvt så stort (50 mVss ), kan vi 

imidlertid gå ned til Re = 700 Ω, før klipning.  

 

En forstærkning på knap 25 gange kan opnås, f eks ved at vælge Re = 470 Ω  og Rc = 12 

kΩ. Det største indgangssignal er ca 50 mVss .  

 

Har vi brug for meget større forstærkning, kan man afkoble emittermodstanden. Spæn-

dingsforstærkningen stiger da til omkring 70 - 100 gange (men kan ikke beregnes på en 

simpel måde som før). Samtidig falder indgangsimpedansen til af størrelsesorden nogle  

få kΩ, og forstærkeren kan kun acceptere meget små signaler, før den overstyrer. 
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I elevteksten har vi foreskrevet 10 μF til afkoblingskondensatoren. Dens impedans skal 

blot være lille i forhold, til emittermodstandens resistans ved den laveste frekvens, der  

skal forstærkes. I næste kapitel drejer det sig om at forstærke HF-signaler, og på det sted 

kan vi derfor nøjes med en lille kapacitans.  

 

Skal forstærkningen endelig være større end de ca 100 gange, som vi kan opnå ved afkob-

ling af Re , må der flere trin til, men her begynder der at blive problemer: Med to trin i for-

stærkeren er ind- og udgangssignal i fase, og risikoen for selvsving eller anden ustabilitet 

vokser stærkt. Når udgangsforstærkeren kobles på, skal man ikke regne med at kunne opnå 

mere end omkring 500 gange spændingsforstærkning i forforstærkeren, hvis systemet skal 

fungere rimeligt stabilt, og selv da vil det formentlig være nødvendigt at forøge tidskon-

stanten i afkoblingsfilteret (jvf side L 74). 

 

Når vi kommer op på forstærkninger af denne størrelse, bliver de tilladelige indgangssigna-

ler så små, at de er meget vanskelige at måle. Her er højttaleren en ganske god generator, 



fordi man ret hurtigt får en fornemmelse af størrelsesordenen af signalerne, når man rå-

ber/taler/hvisker.  

 

Er det først gået op for eleven, at to 10 gange forstærkere efter hinanden giver en totalfor-

stærkning på 100 gange, er det relativt simpelt at kontrollere, at f eks en 10 gange og en 25  

gange forstærker efter hinanden i hvert fald på størrelsesorden, giver en totalforstærkning 

på 200-300 gange. 
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SF 8A VI MÅLER FORSTÆRKNINGEN 

 

Byg den opstilling, der er vist her: 

 

 

 

 

 

 

 

Den ene af oscilloskopets ledninger kan flyttes frem og tilbage mellem forstærkerens ud-

gang og indgang. Derved kan man sammenligne det signal, der kommer ud af forstær-  

keren med det signal, man sender ind i forstærkeren. 

 

 

Det, du ser på oscilloskopet, ser  

nogenlunde sådan ud: 

 

 

 

 

Når vi ved, hvad 1 tern betyder i volt, kan vi aflæse, hvor stor  spændingsforskel der er 

mellem signalets øverste og nederste spidser. Denne spændingsforskel kalder man spids-

til-spids-spændingen, og skriver Uss .   
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Indstil sinusgeneratoren, så den giver et sinussignal med spids-til-spids-spændingen 50 

millivolt. 

 

Hvor stor er nu spids-til-spids-spændingen på forstærkerens udgang? 

 

     Uss = __________  volt  

 

 

Hvor mange gange er udgangssignalet større end indgangssignalet? 

 

              Spændingsforstærkningen er  ____  gange 

 

 

Du har nu fundet din forforstærkers spændingsforstærkning, når frekvensen er  _____ Hz 
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Prøv nu at skrue op for indgangssignalet, og tegn udgangssignalet her, når det er kraftigt 

overstyret: 

 

 

 

 

Her er   Uss = ___ volt  

 

 

 

 

 

Prøv også at måle batteriets spænding:     Ubatt = ___  volt 

 

 

 

Kan du se nogen sammenhæng mellem Uss  og Ubatt  ? 

 

Sammenhæng:  _________________________________________________ 

        _________________________________________________ 

 

 

Mål på tilsvarende måde spændingforstærkningen af din udgangsforstærker. 

 

 

 

 

 

 

 





















 

 





 


